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తొలిపలుకు 

సృృశ్య, సంగీత क" గురించిన అనేక [పామాణిక | గంథములు సంస్కృత 

భాషయందేయుండుట అందశెకిగిన విషయమే. వాని (పాళ_్యము [8 
(స్రష్టకు విదితతు. జాని అవసళము गछ చిన్న నుండి చెద్లవరకు సమా 
నమె ఇప్పటిలో చబాలకిెదిమంది మా|తమే సంస్కృ తభాబూజ్ఞానము కోలవారగు 

టచే, ఈ |గంథములను శెలుగుఖావలోనికి అనువదింపచేసిన సర్వులకు చాల 
ఉపయోగక్షరముగ నుండునను సంక్షల్నముతో ఆం|ధ[షదేళ్ సంగీత నాటక అకా 
డమీ ఈ పనికి ఫూనుకొన్నది. ఈ పథకము |క్రింద సంగీతశా [గంథములతో 
తలమానికమని ేరొనబడిన్గ శార్జ దేవుని “నంగీతరత్నాకరము' తెలుగు అను 

^) । 
వాద |వపచురణను అకాడమీ చేపట్టి మొదటి భాగమును వెలువరించినది. మిగిలిన 

మూడుఖాగములు కమముగ (వక టింఫబడును. 

द" ^ నా గా సా లో వా त्फ द, నాట్యశాస్తాలనుబట్టి ఆం|ధ దేశంలో నృత్యకళ |పాచీన 
కాలం నుంచి వీలసిల్గుతున్న దని తెలుస్తోంది. 

“భరతముని ఆం| ధులు “దాకిణాత్య (వవృ_త్తి” కి చెందిన వారుగా 

వర్గీకరించినారు । 

నాట్యశా(స్త్రమంత (బామాణిక (గంథంగా ఎంచబడి యావత్ భార 

తంలోనూ 2) 5. [च ०८०७. “అధభినయదర్స్పణం” రచయిత నంది 5४९८०८६ 

ఆం [५० . 

అభినయదర్చణాం తరవాత అంత [పామాణిక (గంథంగానూ పరిగణింప 

బడుతున్న నృ తఠత్నావళి రచించిన జాయసేనాని కూడా ఆం|ధుడే 

నృత్యశా సాహిత్యమునకు తెలుగువారు సమర్పించిన € ¢ మణి 

నృ తరత్నావి, దీనిని రచించిన జాయ रज, కాకతీయగణసతి చేవుని గజ 
నె శ్యాధిపతి. గణపతిదేవుడు Et ४. 1199- 1281 నుధ్యకాలమున కాకతీయ 
తాజమును పరిపాలించెను. జాయసేనాపతి 'గీతరళ్నా వళి అను| గంథమును 
కూడ రచించినట్లు ఐదవ అధ్యా్యయము తుదిని బరొనినాడు. కాని అది ఇంత 

భివరకు లంచలేదు, 



నిజానికి భారతీయ నృతరకళకు ఆం| ధులుచేసిన సేవ అమోమ, 

నృ తరత్నావ? తెలంగాణాలో రచింసబడటం ఒక విశేషం. ఇందుతో జాయప 
చేరీ నృత్యరితులను వివరించడం మరోవిఢేవం, 

'నృ త్రరత్నావళి' |గంథమును శెలుగు చేయించి సంస్యాతమూల 
ముతోసవో |వచురించవలెనని అకాడమీ పది సంవత్సరములనాడు సంకల్సించినది. 
కాని ఈ |గంథమునకు (పామాణిక [వాత పతి లభించ లేదు. సాధ్య మైనంతవరక్లు ` 

నిర్జుష్టముగ |ప్రచురించవలెనన్న మాఆకాంజను డాక్టర్ పి. రాఘనన్ గారి వఠిష్క 
अरि మ|దాను పభుత్వ పాచ్య గంధభాండాగారము వెలువరించిన 

'నృ_త్రరత్నావళి' [గలథము చాలవరకు తీర్చినది. ఈ [పతియేకాక తంజావూరు 
సరన్వతీమవాల్ (గంథాలయమునుండి అకాడమీ తెప్పించిన (వాత పతి, తిరుపతి 

(పాచ్యపరికో ధనాలయమునం దలి (వాత[పతి మున్నగు వాని సవాోయముతో 
(4) ए, అనంతక్ళష్ల శర్మగారు సంస్కృత|ప్రామాణిక | పతిని, “తెలుగుఅను 
వబాదమును సిద్ధపరచి అకాడమీకి అందించినారు, వారికి అకాడమీ పక్షమున ధన్య 
బాదములు, 

ముద్రణ పతిని, విషయసూచికను,  విశిష్టపదనూచిని సిద్దపర చుట 
యందు నవేోయపడిన (8) సి, శేషాది గారికి, కోరినంతనే సుదీర్లమెన వీఠికను 
(వాసి, (గంథమునకు నిండుదనము కలిగించిన డాక్టర్ పి. ఎస్. ఆర్. జపా: 
రావు గారికి, రామప్ప చేచాలయమునగల 56४०१२९ < [25०९ తీసియిచ్చిన 

(8, వి. (శ్రీనివాస శర్శ గారికి, సవాకరించిన (9) మొదలి నాగభూవణశర్మగారికి, 
(శ్రీ గరిమెళ్ల రామమూరి గారికి, నృత్య చి త్రములకు తగిన పేర్ల నుంచిన భరత 
కళా|పపూర్ణ (9) నట రాజ రామక్ళష్షగారికి ఈ |గంథ ముదణ బాధ్యత 
వహించిన (శ్రీ (క్రీనివాన చక్రవర్తి గారికి మాక్ళతజ్ఞ తలు _'తెలియవరుస్తు 
న్నాము, 

పనల సూర్యచం|దరావు 
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ఛ్ర్యనృ_క్రరత్నావళి భారతీదేవి సన్నిధిలో తెలుగువారు వెలిగించిన నందాదిపము 
లలో మొదటిది, ఇప్పటికి; తరువాతి లాకుణికులకెందరికో మార్గదర్శక మైన 

(ప్రామాణిక గంథము. దీనిని రచించిన జాయవేనావతి ठक) వళి' అను 

(గంధమును రచించినట్లు చః గంథమున చెప్పుకొన్నాడు. కాని అది యిప్పటికి 

లభించిన పుణరము మనకు లేదు. (४) మానవ 8 రామక్ళష్లకవిగారు వాద్య 

రత్నావళి” అనుదానినిగూడ ఇతడు సంతరించినట్టు వినికి గలదన్నారు.! ఆ వినికి 
యెక్కడిదో తెలియదు. 

ఆం(ధ|పదేశ 5०९8०९४ అకాడమీ యేర్పడిన తొలిదినాలలో చే 
దీని సంస్కృతమూలమును పరిష్కరించి తెలుగు తాత్పర్యములతో [२७६०० 
కోరిక గలిగినది, అపుడు అకాడమీ అధ్య కులుగానుండిన (9) అర్ , వి. రామ 

కృషరాజుగారు ఆ వీషయమున చాలా ఉత్కంఠ చూపిరి. అప్పటికే మధాసులో Af 

సుగ్భహీతచామధేయులగు (४) డా. వి. రాఘవన్గారు మూలమును పరిమ్క 
५०) ముద్రింపించుచున్న చిత్తుకాకితములను చేను చూచియుంటిని. కనుక 
అకాడమీవారు వేరుగా పరిమ్మ_రించుభఖారము అనావశ్యకమని, మ।దాను ముద 
ఆము వెలువడిన తర్వాత తెబుగు తాత్సర్యముతో చేర్చి ము|దింపవచ్చునని, 

కార్యనిర్వాహాకసమితిలో చేను నూచించితిని. సదన్యులు దయతో నానూచన 
నంగీకరించిరి. కాని యే కారణములచేతనో ఆచ్చువని ముగిసిన తర్వాత కొన్ని 
యేండ్ల వరకును ఆ (గంథము బె లుపడలేదు, ఈ నడుమ (8) एण ठण्ड 
గారు అధ్యుకవదవినుండి £) [क ०06 పుచ్చు కొనగా (8, పసల సూర్యచం|దరావు 

1. భరతకోకము, कणत" అను వచము (క్రింద అందే 'నృ_త్తరత్నావళి' 
అనుమాట [డం ˆ € (గంథమున 'ఆత్మచరి[తి మను పేరి (గంథమొకటి యుదా 
హారింసబడ్నది” అని = నిగారు _ాగరి. లభించిన నృ త్రరత్నావళి (౧ ०८ ములో 
“ఆత్మ చరితము' నాక ంటికంద లేదు, 
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గారు ఆ పదనినంగీకరించిరి. [8 రావుగారును నృ_త్తరత్నా వళి పరిమ్క_రణ-| పకట 

నల విషయమున ఎంతో ఉత్యాహోస కులనుచూపిరి. కాని వారును నానూచనను 

మన్నించి, ॐ [छण పు न> ड వేచియుండుటకంగీకరించి, అది నెలువడిన 

వెంటనే దానికి తెలుగు తాత్సర్యమును |వాయుభారము నామీద పెట్టిరి, చారి 

విశ్వాసమును |తోసివేయలేక అంగీకరించితిని. 

తుదకు, ఓర్పు నుతిమించకముందే, ॐत ष (పభుత్వ |ప్రాశ్య 

(గంథభాండాగారమువారు కడచిన నంవత్సరము (గంధమును |పకటిం చినారు., 

ఇంతకాలము వేచియుండినది సార్థక మైనది. (8, రాఘవన్ గారి |పామాణిక'మె 

తలస్సర్శిఇమైన పాండిత్యమునకు, |శ్రమసహిష్టు కకు, ఈ పరివ్యురణము నర్వ|త 

సాకిగానున్నది. 164 పుటలు నిండిన, వివిధవిషయములను వివరించు ఇంగ్లీషు 

పీఠికతో, 42 పుటల “నోట్సు తో, 166 పుటల 'విశిష్టశబ్దసూచి' తో, నృ 

రత్నావళి మూలము సర్వాంగనంవన్నమై వెలువడినది, [పతిపుటయందును 

(వాత పతులలోని పాఠభేదములు అడుగున చూవబడియున్నవి. २ (గంధ 

పరిష్కరణకిది యొక మేలుమచు पः ముప్పది యేండ్లకు సెబడి ఈ |గంథమును 

పరిశీలించుచుండినట్లు (శ్రీ) రాఘవన్గారు శెలిపినారు.! దానికి వింతపడవలసినది 

లేదు. ఈ వరిమ్మ్యరణకార్యమునకు తంజావూరి సరన్వతీమహాలునందున్న दण 

తెలుగు తాటాకుల [పతులు వారికాధార మెనవి. రెండును ఒకమూల పతికి 

పు త్రికలేయనుకో వలసినవి. రెండును |వాతతప్పుల కుప్పలు. ఇవిగాక 'పషియాః 

టిక్ సొనైటి ఆఫ్ జెంగాల్' వారి |వాత[పతి యొకటి వారికి లభించినది. 

కాని దానిలో మూల[గంథము 4 వ అధ్యాయమున 11వ ఖోకము మొదలు 

7వ యధ్యాయమున 182 వ శ్లోకముదాక మాతమే యుండినది. |వాత 

పొరజాట్లును, చిక్కులును వమియు తక్కు_వగావు. ఈ మూటి యాధారముకో 

|పొచీనములగు అనేకలకణ| గంథముల సహాయముతో, వరిష్క__ర్ర మూలమును 

05560 €) యుద్దరించినారు. అప్పటికిని 9060९53 కొన్ని శిధిలభాగములు, 

చిన్నవి ~ పెద్దవి, అశు దుష్వారములై. నిలిచినవి. 

1 See Preface, P. 1,, 

2. See Introduction, P, 4., 
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ఇక నా మాట. ఈవల ఆనారోగరముతో దృ్భష్టిబలము, ధారణాబలమును 

చాలక. యళ క్రుడనుగానున్నను, నా నూచన వకారము ఇశ౭తకాలము వేచి 

రా వా సా by భాస కానుక గా తా యున్న అకాడమీవారి हो హోర్లవిశ్వానములకు కాను ఈ తెలుగు छ త్పర్య 
టో (వా 9 నాన నా లో మును ఎట్ట (వాసియిచ్చినాను. నా ట్య నృత్య నృ _త్తముల దేనియందును 

నాకు [3 వెేళము చాలదు, ఉన్న २९९५ సంశ్క్ఫుతభాషావరి చయమాధారముగా 

మా(తమే ००० ెలిగింపు సాగించితిని. కనుక ०४६८२०९६ ణకో విదులకు ఈ 

తెలిగింపులో కొన్నియెనను లోవములు కానరాకపొవు. ఈ కార్యమునకు 

భరతనాట్యశా(న్త్రము, అభినవగుపాచార్యుని అధినవభారతి, శార్హ దేవుని సంగీత 
3 గ 

రత్నాకరము, దాని సింగభూపాల-కల్తి నాథుల చాఫి్యలు, మానవల్లి వారి భరత 

కోశము, (8) 96200 (శ్రీరామ ఆపాా రావుగారి భరతనాట్యశాస్తా్ం థాను 

వాదముఇవి నాకు చాలా తోడుపడినవి. (9, రాఘవన్ గారి నూచనలమాట 

చెప్పబని లేదు. ఆకాడమీ వారు నాకిచ్చిన (వాత [ప్రతికితోడు తిరుపతి [नेष्ये 
పరిళశోధనశాలయందలి [వాత పతియొకటి చూచి పోల్బుకొనునవకాశము అధ్య 
కులు (9) డా, జీెడ్డి చెన్నా ెడ్డిగారు నాకు కలిగించిరి. ఇదిగాక ८८ # 225 

అభినవభారతి రెండ వసపుటమును తమ సొంతమెన దానిని నాశకెరవుగా (9,.८ 

గారి యిచ్చియుండికి. ८०८68? నాధన్య పాదనులు, 

దీనికి తగినంతవిపులముగా పీఠిక పాయుటకు |ప్రకృతము అనుకూలము, 

ఆరోగ్యము నాకులేక ఆ భారము వహింపుడని మి తులు (9, డా. పోణంగి 

(శ్రీరామ అపా రావుగారిని [>© ० చితిని, బంతో కార్యభారము గలవారై నను 

'వారివలే ఈ పని నిర్వహింపగల సమర్గులు ఇతరులు కాన రాక ఈబరువు వారికప్ప 

గింపక తప్పినదిగాదు. చారు దయతో నావేడికోలు మన్నించి ఈ |గంథమునకు 
నిండుదనము గలిగించినారు. దానికి నా (పతికారము అంజలి మా(తమే. 

మూల|గంథమున అందంగు కొన్ని చిన్నసవరణలు చేయదగునని తోచి 

నది. అట్టు చేసిన సవరణలు అక్కడక్కడ సృషముగా చూపినాను. చాని 
౧ © 

యోాచిత్యా 9४5९६ సవాదయపండితులు దమాణము. 
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ము|తణమునశై. దీనిప్రతి क 0 
त्रके €.) 

_ ఈ పనులను क) तर నిళ్వహించినది ఇక్కడి (9, వేంక ९८७७० 

ఆం| ధోపాధ్యాయుడై న చిరాయు చేట్లూరి कने, ఎం. ఏ; అతనికీ स 

మంగ 9० 253९. 

తీరువతి 

10_4_69 రాళ్ళపల్లి అనంతకృషణ దోశి 



ॐ © & 
శా. పోణంగి (శ్రీరామ ఆపూ రాళ్ర 

డె_ఇెక్టర్, తెలుగు ఆకాడమి, హెదరాణాడు 

1. నృత్యకళ 

పసరూనవుడు తొలుత నుండియు సంఘజీవి. సుఖదుఃఖసమయములందు = సన్నిహితు 

లైన వారందశేకమై గుమికూడి యుండుట సవాజము. అట్టి సనుయుములలో చారు 

ఆట-పొటలు నిర్ణహించుట నేటికిని జరుగుచున్నది, ఆదిముమానవుల ఈ ఆట-పాటంలోని 

పాట-అంగ నిన్యాసములు ~ మాటలు నేటి లరితకళలకు వీజములని చెప్పవచ్చును. అనగా 

తొలిమానవులు తమకు కభ్బము కలిగినప్పుడు చానికి తట్టుకొనలేక చేసిన ఆ|కోశమును, ఆ 

కష్టము తొలగినప్పుడు ఆనందోత్సాహాములతో చేసిన ఆలాపములును గాన-శృ_శ్త-క విత్వ 

కళలకు తొలికూపము అన్నమాట.! చిన్నపిల్ల లు కోరిన వస్తువు చేతికందిన వెంటనే ఆనం 

దోఆ్సాహములతో కూనరాగములు శీయుచు, జిలిబిలి పలుకులతో అంగముగా చిందులు 

(తొక్కుచున్నప్పుడు కూడ సై మూడింటిని అనగా तण) य-द మూం 

రూపములను గుర్తింపవచ్చును. కావున ఆధునికుల చృష్టిలో తొలిమాననుల చిందులే 

నృత్తమనకు మూలరూసవ మన్నమాట. 

భరతముని [పణీతమగు నాట్యశా(స్త్రమంద లి (పథమ- చతుర్ణ్ధా ధాక్టియములంది లి 

కొథనమునుబ ట్ట నృ_త్తము అనాది, అది వర మేళ్వర[పయు క్షము నాటరము దిహ్మ సృష్టి; 

దేవతలకోర్కె_ ననుసరించి, దృశ్యమును, [(శవ్యమును అగునట్లుగా, చతు ర్వేవముల 

సారమును (గహిొంచి దివా ర నాట్యమున్సు పంచమవేసముగా, నిర్మించెను. [బవ్మ్మా- 

భరతాదులు వర మేశ్యరుని నృ_్తమును చిరకాలముగా ఎరుగుదురు. పిమ్మట |బహ్మ 

సృష్టి యును, భరత] పయు_క్షమును అయిన నాట్యమును కివుడు [కొత్తగా చూచెను 

నాట్యమును చూడగ చే నృ_త్త-నాటరములను నమ్మిళితవఎచేసిన బాగుండునని శివునకు 

తోచెను. అనగా తన నృ త్తమునకు अ అభినయములను జోడించిన చే గీశములు 
వం rr rr rr ర లా 

1 తొలిమానవుల ఆటపాట (Ballad Dance) నుండియే సర్వకళలు ఉత్పన్న ము 

లై నవని ఆర్ , 8. మౌల్లన్ సిద్ధాంతము (The Ancient Classical Drama- 

P 1898, P. 2-5). [గీకు నాటకోశ్చ_త్తి వికాసములను గూర్చి వివరించుపట్ల 

(పతిపాదింపబడిన సీధ్ధాంతమిది. కాని, ఇది నర్ణభావలకును వ_రించునని విమ 

కులని ర్గయము. 
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అర్థనంతములు కాగలవని ఆయన తలంపు. ముందుగా ఆ పని పూర్య్ణరంగవిధథులందు 

చేయుమని శివుడాదేశించెను. అంతట శివుని ఆచేశముననునరించి తండుమవార్తి నృ _త్తమును 

భరతమునికి బోధించెను భరతుడా నృ త్తమును వూర్యరంగవిధులందు |[పయోగించెను. 

ఇట్లు ఈ రెండింటి కలయికతో ఒక కొత్త కళ సృష్టింపబడిన, అదియే నృత్యము కాగా 

కేవలము అంగవికేపొత్శకమైన నృత్తము, అర్థ|పదర్శసాధనమగు అభఖినయముతోకలిసి 

నృృత్యక ళగా రూపొందిన దన్నమాట ఇది ఒక [కొత్త కళయని తంగుమహాౌర్తి కని, 

భరతమునికాని, [छर उ తలంచినట్లు కొన్పట్టదు, అయినను శివుడు నృ_త్తమునకును, 

|బవ్మానాట్యమునకును [పవ द నళ్లై భరతముని నృశ్యమునకు (పవ _ర్తకుడ య్యెనని 
చెప్పవచ్చును, 

'నృత్' అను ధాతునునుండి ^) _త్తము'అను పదమును (న_ర్హనము, నర్తకి, నర్త 

కుడు అను పదములు కూడను), “నట్” అను ధాతువునుండి “నాట్యము” అను పదము 

(నటనము, నటి నటుడు అను వదములు కూడను) ఉత్సన్నములై నవి ఈ రెండు ఢాతు 

వులలో “నట్ ° |పాక్ళత ధాతువనియు, ठक * సంస్కృత థాతువనియు నేటి విమర్శకుల 

తలంపు “'నృ్భత్' నకు “నట్” [పొస్ళతరూపమని కొంపరు తలంపగా, “నట్ ' నకు నృత్” 

సంన్మృతరూవమని కొందరు తలంచినారు = मेक అనుధాతువునకు 'క్యవ్ ' ४6 

యము చేరినప్పుడు నృత్యము అను పదము నిప్పన్నమగుచున్నది 

నాటర్ణశాన్ర్రమందు నృత్యపదము లేదు, నృత్త - తాండవ _ నాట్యపదములు 
మాత మేకలవు అందున నృ _త్త- తాండన పదములుపర్యాయపదములుగాచనే[పయు_క్రము 

శై నవి. తండుమవార్శి చేత బోధింనబడినది కాన “నృ త్రము తాండవ మనబడినదనియు, 
తాండవవిధి [పాయిగముగా “దేవ నుతి’ నాశ్రయించి యుండుననియు, చాని నుకుమార 

[పయోగము పార్వతీ|పయు క్షమనియు, ఇది శృంగారరనఫంభవ మగుననియు చతుర్ధా 

ఛ్యాయమందు భరతిమని పేర్కొనెను ఈ నుకుమార[వపయోగమునే అర్వాచీనులు 

'లాన్య' మనిరి, కాగా తాండవము ఉద్దతసృె_త్తమనియు, లాన్యము సుకుమార నృత్త 

మనియు రూడి పొందినవి. తాండవము సూర్యరంగ విధికి పరిమీతముకాగా, కృంగారరస 

సముద్భవమగు లాస్యము రూప 880) త్తమునందు [ప్రయు క్రము కాజొెచ్చినది. 

భరతముని थम" సనమును వ్యష్టిగా [పయోగించకళపోయినను, 19వ అధ్యా 

యమున పదిలాస్వాంగ ములను చేరొ_ నెను, (అ ర్వాచీనులు కొందరు 12 చెప్పినారు). 

ఈ లాస్వాంగములు వేర్వేరు సన్ని వేశముల నవలంబముగాచేసికొని [४ తేక [> ठन" 

|పదర్భ్శింపబడుటకు నమర్థ ములు, ఈ ఆవకాశమును వినియోగించుకొని, తరువాతి 

కాలములో భరతముని శిష్యుడుగా తలంవబడుచున్న కోవాలుడు నృతర|పధానములై న 

ఉపరూపకములనుకల్చించియుండును, అటు పిమ్మట నృత మొక [పత్యెకకళగా రూపొంది 

నప్పుడు, నంది కేశ్యరుడా కళ కొరకు “అభినయదర్చ్పణము' అను (పత్యేక నృత్యశా(స్త్ర 
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(గంధనునురచించినాడు 0) 56 క శకొరకు వత్యేశముగా వలసిన శా న్ర్రగంధములలో 

లభరమెన తొలి గంధము గంది కేళ్వరుని అభినయదవర్పణ మే 

భర తాదిమునుల ననుసరించి, చతుర్వి ఛాభిన యో చేత మైన “నటనము” నాట్య- 

నృ_త్త-గృత్య భేదములచే |గివిధమని నందికేశ్వరుడు చేరొ-నగా, నాట్య-నృతర-న్భ త్త 

భేదనులశే “న_ర్హనము' మువ్విధములని శాద్ద దేవుడు వేర్మొ_నెను (సంగీత రశ్నాకరము- 
NN 

1 లిళ్లో) ఇచ్చట నటన-న రన వదములు సమానార్గకములుగా [2409 _క్షములై నవని 

చెప్పవచ్చును. నృతోోగ్చ &8 వివరించెడి శ్లోకము లేడెనిమిది రెండు |గంథములందును 
ఒకి విధముగా నుందుట ఈ యూహాను బలవర్చుచుశ్నవి ఈ శోకములందలి కథనమును 
బట్టి భరతముని పం నుక్వ్ణరాదేశానుసారముగా తండుమవార్తి తాంశవమును, పార్వతీ 
దేవి లాస్యమును ఉవడేశించిక 'ఛాండవమును భరతముని మవార్షులకు బోధింపగా, అది 
వారి చ్వారా మ_రగ్వ్యలోకమున (ప్రచారమందినది. ఇంక లాస్యము పార్వతీదేవి మరల 
బాణాత్శజయెన ఉపకు నేర్పినగట; ఆమె చ్వారవతిలోని గోపికలకు, ఆగోసికలు 
टे "ए, యోషిత లకు 306 పీమ్మట వారినుండి ఆ యా ठ >> | రాష్ట్రము) లందలి 

९.) \ €) 

యోమషితలు లానరమును నెర్ఫిరి 

నృృ_క్త-నాట్య-నృశ్య పగముంను తులనాత్శకముగా నిర్వచించిన [పథముడు 

నందికేశ్ణరుడే 

“నాట్యం తన్నాటకం చైవ పూజ్యం పూర్వగభాయుతమ్ । 

భావాభినయహీనంతు నృ _త్తమిత్యభథిథీయశే ॥ 

कु ग (० 6०४०० క్షం నృత్యమితీర్య'కే' 

(సూర్వకథాయుశ మె, పూజనీయమైన నాటకమే నాట్యము, భావాభఖినయ 
దాన మైనది నృ_్తము; గసభానన్యంజనాది యు క్ష'మైనది నృత్యము), 

నంది కేశ్ణరుని సెరువాత గళరూవక క 01009 ధనంజయుడును, త ద్వాిఖ్యాత 

యగు ధనికుడును ఈ మూడింటి 7९6 "02153 "0१ విఫులమగు చర్చచేసి య(యున్నారు. 

(చూ తెలుగు నాట్ వికాసము 1967 పుటలు 11-18) 25:22 సంగితరత్నాకర 

మున శార్జచేవుడును, నృ _శ్లగశ్నావళిలో జాయనంయు వీటి న్వరూవములను, నంది కేశ 
a 

రునివలె, నూక్ళుముగా వివగించినారు_ కాని ఈ నల్వురును నృత్యవిషయమున నంది కేళ్వ 
88 క ६3 1 9 न = + Gat భా నా రుని పకీభవించినట్లు ర न) 20). సంది ४९८82 నృశరమును రస- భానవ వ్యంజ ది 

0० य మునగాకు ९०९८७ “రసి పదమును గరిబించినారు; కాగా వీరి దృష్టిలో 

నృశగము ర నవ ంజర్మ్ను) ए మాటు. “కాల పిమ్మట నాట గ ర్పణక ర్హలగు రామ 

చం| ఈ ~ గుణచం| దులు (Wr 14 కతాబ్రి) నృగ్యమును त-क 530०५ क 6 

యుక్తిమునుగానే చెప్పియున్నారు _నాట్యమువలెనే నృత్యము కూడ రనస్ఫోరకమే 



© న్భ త్త రత్నా వి 

యచెడి సత్యమును తెలుగు కలియు నన్ని చోడుడు ( | 1. కశతాల్లీ ) 152 _ 902) 
గ 

యుండుటస్య్మర జీయము (కుమారసంభవము-లి ఆ 83 ఇది రంభానాట్య వర్ణ నము." 

“అల(తులు నిల్వహా_స్హమున, హా స్తవిలాసముతోం బజెనంగం జూ 

డ్కులు, చెలిచూలుులండెలమి గూడి రమింవమనంబు, తన్గ్మనో 

బలమున నుల్లసిల నిజభావము, భావ వీఢెషనంపగల్ 

వెలయ రనంబులం, దభినవించె రరంబులు సాొంగికంబుగాన్ "? 

ఈనన నృత్యను కూడ, నాట్యుమువ లనే, రసనరంజక మనుట స్పష్టము 

ఇప్పట్ల గు_ర్జింవవలనిన విషయ మొకటి కలదు నృ_్హ్తము థావాభఖినయ హీనమగుటచేత 

గాతవిశేవమా[తమె, తాళ-లయా|[కోయ నుగుచున్నది ఈ कम నిపయమున 

నృ_త్త-నృత్యములు రెండును. 2:25 "55522 3 “కాని य) स భావహీనముశకాగా, 

నృతరము అభినయాతగ్మక 22256 (ఈ అ గ్గమునందే “నృతరము' ను -5> © 60 అభినయముి 

అని కూడ వ్యవ హారించుట కద్దు) నృళ్యమున ने, తరములు |పయు క్షములుకాగా, 

నృక్యమున సాహిత్యము (గేయాదులు) [వయు క్షమగుచున్నది ఇంక అభినయ విషయ 
క ౧-నాటం౦ అంముఖు కా త రన చా द ఛశానత దాగా మున న్భ §-™ టరములు తుల్యము ని న్భతరము ఆంగి కాభినయ [వధానముశకాగా, 

1 _రంభోర్వశళుల నృత్యమును వర్ణించిన మరికొందరు కవులు- 

1. కొబవిగోవ రంజు 'సింవానన ठ २९8०8४४ ' = (23. ఛా 1-129-30 

2 రభునాథరాయల "వాటికి చరి[త” - లన ఆ 

4. 864 పద్య ములకు మూబము (కింది అభినయద ర్పణళోకములు | 
९3 (> 

"= र¢ ०००४ त्र గలం హ_స్సనార్హం పదర్శరమేత్ | 

చకుర్భా్యం దర్భ యేల్ భావం పాదాభ్యాం తాలమాచరేత ॥ - 86 

“యతేహస్హర్షతో గృష్టిర్యతో దృష్టి 25 * మనః । 

యతోమన_స్లతో భావో యతో థాన_న్రతోరనః” ॥ ~ 37 

ఈ శ్లోకములను మరికొంనరు తెలుగు కవులు కూడ అనునరించియున్నారు- 

1. విన్నకోట వెద్దన “కావ్యాలంకార చూడామణి? ~ 2-౨21 

2 కొఅవిగోవరాజు 'సింహానన చ్వ్యా|త్రింశిళి - (వ ఛా 1-188 

ల. చూ “ఆంగికాభినయములచే (ఆంగిక- వాచిక-సొ క్ర కాభినయములచే) భావము 

అను వ్యంజక నుచేయు న_ర్రనము నృత్యము, రింక ठ ०९25 03258 ళమె, వక్ష 
8 ఇ ९ 

మాణమగు అంగోపాం*? | ogo ण्ट तणू) సుమా (^; 22500 ` - 6 0 5454 
2 ~ ११ इ 1.49 --ख జ ८) ఏ g* 

పాము ~ సంగితర న్నక Siw 1 © 02 A 
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'నాట్యము సా జిం కాశినంరు (वि (123 1 ९ మును అగుచున్నది 2) 02507) 

[29822 మునకును భావము అభధినయము ५2252530 त = ०6) (0242955 न 

సూచనామా[తముగ అధభినయింవపబడును శకానుననే ००0) [9८ ° 5 0259003 

నాట్యము చాకారర్ధానినయ 36) (+. 1 రల ని उ) 

నాలు is = (| త (౧ గ { } र ) ५) Dae ( ‡ a (1) १.) దిబధమనియు "त ०८) aE న రాం" ध 

= 
५“ 

భీదములచే En SE ("22 6 ८. 2.16) చిన్సుటయిగార £) దము ౫5 మం 

వికట, లఘుభేవములచే दम कण्टे तोद చెప్పియున్నాడు శాని సోమేక 
^ 

రుడు (8 శ 12వ శశాబి ) నూనసోలాబమున న రన చూరు విధముల ప్పుట గమునింప 
(2) 

దగినది - నాట్యము, शाण) क 00249, లాఖభువము, 2022 2025532, 2)? "42522 

(లవ భాగము-ళోో 959-60 
క్ ^ 

నృ త్త-నృత్య- నాట (యయ జాయునచేనిగ 26 చనములు అ ర్యాచీనశా (२, ४९ 

నముతసారమని చెప్పవచ్చును 

“పాట్క, - ०, ౧నులు మొపలగువానితోగ 8, అయను म्ण) ఆ|శయించి, 

అభఖినయములేక, అంగముల చాడించుట సృ _త్తమగును”' (1-58) 

“భావముల నాగ యుంచినది, चष నభిగయించు. స్వారూవము అగి 

నృత్యమగును" (1-50) 

“నాట్యము నా_త్ర్విః భావములలోనిండి, రసా|శ్రయమై, వాక్వార్లము నశ 
యించున-ద. యుండును” ( 1-25) 

80 21 24 542 तण DYE ye నాటరములు నిడషచింపబడినను रि 

లోకవరవవ 86 6528 నివి ०1 స్రములుగా (क వచ్చినవి కాళిదాను 

మాళవికాగ్నిమి|శ్రమంగు “నాట వపనును स" మను నర్గ్హమందేకాక (మాళ నిక 

“ఛగలితి' నునెడి నాటగమును (2.५ 69० టు), నాటక కోర ర్భనమను 5 © 22065 ध त्र) 00 

భీన్నరుచేళ్భనన్య బవహుధాశే ౧ 0 ^ 285 "ठ" 59 | 517, వాడను నెటితంజావుూరు సరము 

“భరత నాట్యము" అను क (ప్ 25. [ది अ, ०109९ స్తు |[పరయోగములు సామాను 

అలలో దురరముజను & విగించుచుూని. ఆట్ అన౧వఫ 19 తాబినాట్ిక వర ఎ్రడనగద 

ఐ|పచదాసు గ్ దమువలన द క నత కు వరాం [వ ంగిత .०|^ అ ^> ది గా ట్టము ©> 2 ‰ ८0५ 

పదముగా ४५१९०८०) 6 అకు న్భత ५४९ ము న్భ ९ మునకు పర్యాయ పదనుగా కన్సట్లు 

చున్నది.” S _ 

1 “రసాధివ్య క్తి పర్భంతో (ఆంగిక) గృత్యమిత్యథి దీయశే 1 
Pa 

నృ తాగి ఇ2_౦గాగన యు నాట్య బీ 22 వ दद ॥ 
=--0 

లోకే వాసక దేశే౭సి వాగబ్లోేంయధా యధాః । 

7 ^ Fz CTH) 10 ore న్భ छ pers గ REA] లో (१९ ॐ छ. ९३ ॥ 

భరతకోశము-వపుటలు 5340-4] 



६. ९) _ త్నా వి 

అయినచో జాయన రచించిన “నృత్తరత్నావళి నృత్తమునకు कपर? 

నృత్యమునకు శా స్త్రమా 2 ఇప్పటి कण्ट దేవుని వాకరములు గృరణార్లయులు - “నాట్య 

వుందలి 520९ ధాభినయములలో నృ త్తమున కనుపయు © 259९0 వాచిక-సా_భీష: - ఆహ 

ర్యములచెడి (తిఏిధాథఖినయములను 24९ = 4 మిగిలిన ఒక్క ఆంగికాభఖినయమును ण्ठी 

మాత్రమే ఇప్పుడు చెప్పబడుచున్నది” (7 అ 84 ళో) అనుచు = గుడు ఒక ఆంగి 

కాభఖినయము (कणु విశేపమా[తము) ను గూర్చియే వివరించియున్నాడు ఇంక బాయన 

కూడ ఒక్క ఆంగికాభినయము (గా|త వితే సమా|త మైన నృ_్తము)ను గూక్చి మాతమె 

అధికముగా చెప్పెను , అందుచేతనే చన (గంథముగకు “గృ త్రరశ్నావళి. అని Es 

हर ట్ల నాడు 

భరతాది శా స్త్ర క ర్తలందరును నృ_్త-నృత్యములు చెంథును నాట్యమున 

కుపకారములని స్పష్టము చేసియున్నారు నృత్తము పూర్వరంగమందు |పయోగింపద १6 

కాన నాట్యమునకుపకరించును ఇంక నృత్యము కథావశమున, శృంగారరసనంభవమై, 

నాట్యమున (వవ ర్తిల్లును. కావుననే నృ_త్త-నృత్యశా(న్ర్ర [గంథములందు నాట్య (8० 
కూడ, నూక్ళముగానై న, వచ్చుచుండును కానుననే జాయన కూడ పధమాధ్యా 

యమున చాట్య[పశంనంయయు, చతుర్వి ధాభినయముల |పళంసయు చేసెను 

కావ్యార్థ సాజాత్మా-రనునకు నృళర-నాటము  లువయుక్రములగుచున్న వి 

కదా? ఇంక భావవిహినమెన నృత్త [పయోజనమేమి * అనెడి [अह భరతముని 
సమాథానమిట్లున్నది- “నృ _్తము అర్థమును ఏ మా(తమును ఆసేతింపని మాట నిజమే 

కివలము శోభను కలిగించుటకొరచే నృ _త్తము [వన _ర్ష్డిత మైనది |పాయికముగా సర్వలోక 

మునకును నృ_త్తము సహజముగా ఇష్టము, అంగుచేతనే నృ_త్తము మంగళ | వదమనబడినది 

విబావామ్కు వుతజననముు ఆవావాము, పమోఫము, అభురద యము మున్నగు 

నమయములందు వినోదకారణమగునట్టుగా ఈ నృ_త్తము [పవ 0८ 95 ” 

-(చూ. తెలుగు నాట్యుళాస్త్రాము 1959-వుట- 121) 

ఈ సందర్భమున 5०858 ९८०९) వినరణ మిట్లున్న ది (12-14) ప “నాట్య, 

నృ_త్తములను విశేషముగా వర్వ కాలములందు చూడవలెను ” ఇంక నరేందుని అభిషే 

కోత్సవము, యాత, చేవయా[త, వివాహము, [వియనంగమము, నగర|పవేశము, గృహా 

ప్రవేశము, వు[తజననము మున్నగు సమయములందు సనర్వకర్శలందును శుభార్జులె నవారు 

మంగళ[వగమైన నృత్యమును ఏర్పాటు చేంయవ లెను * शठ ठ కూడ धद १2?) 
a 

నృత్యనమయములుగానే పేర్కొనినాడు. కాని జబాయనమాతము వీనిని “నృత్త 
సమయములు'గానే చెప్పియుండుట గమనింపదగినది (1-18) 
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నృ_త్లవిషయమున భరతముని చేప్పిన సనుకుమారభేదము నంది కేశ్వరుని 

నాటికి ह ८०९7००65: ९2 _ 00 ०8 ఈ తాండవ-లాస్య'భీదములను 

శార్హ దేవ-జాయనలు నృ_్తమునకే కాక నృత్యమునకు కూడ అనయించినారు జాయన 
6 

లాస్య [వచారక ధను చెప్పకపోయినను లాస్యం! ములను సంతీ ప్రముగా 25560) 

యున్నాడు (1-59-72) 

గీత - వాద్య-న్భ త్తములు మూడును 2008 ° మనబడుననిచెవ్సుచు, మార్గ-_ దేశి 

భేదములచే సంగీతము కెండు విధములని శార్గదేవుడు చెప్పెను జాయన ఈ ఛేదములను 
^) 

నృ_త్త-నృత్య - त 6 మూడింటిఃని చెవ్పుట 25006056 (నంది కేశ్వరుడిట్లి 
0 (थ, 

कतु చెప్పలేదు) జాయన చెప్పిన (వకారము_నాట్యపేెదవవము నుండి వెలువడినది, 

మహర్షులు వెంకి తీసినది, సజ నులు [సచారముచేసినది 'మార్గి సున విఠును (1.52); 

ఇంక ఆయోాదేశీముల జనులయిబ్టాను సారము చెల్లునది “దేశి” యనబడును ( 1-54) 

2. ఆంగికాభఖినయము : నృ © >> 

“అభి” అను ఉవనర్గతో చేరిన ८६ ధాతువునకు క_ర్తగర్థమున 'అచ్ి [వపత్యయ 

మును గూర్చునవ్పుడు _ “అభినయి వద మేర్చడును  [వయోగము అఖిముఖమగునట్లు 

చెయుపది గనుక అది అభినయమనబడును " (1-27) అని జాయన “అభఖినయి వదమును 

నిర్వచించెను. ఈ అభినయము నాలుగు విధములు- ఆంగికము, వాచికము, ఆహోర్యము, 

సాక్తిపకము (1-29-49). నాట్య పయోగనమయములో నటులు ఈ చతుర్విధాభి 

నయముల సావోయ్యమున రూపకములందలి అర్గ్హములను చెకకులకు అభిముఖమగునట్లు- 

అనగా వహృచయగోచరమగునట్టు-'చేయుదురు నాట్యము లోకమునందలి నర్వ [సళ్ళ 

తులను, సర్వ భావములను [పవర్శించుచున్నది ఈ నర్వభావములును మనః| పభవములే, 

మనస్సులోని ఈ భావములను వ్య_క్షముచేయుటకు అంగవికేపము లేచా అవయవ 
విన్యానము ఒక సాధనము, 

1 భరతముని నాట్యశా( న్రమున సామా న్యాథినయము (22 వ అధ్యా ); చి| తాభిన 

యము (25 వ అధ్య ) అను రెండు అభినయములను కూడ చెప్పెను శాని, 

ఇవి రెండును [నే రర భన ములు 5 ०६9६९) తెలియవ లెను బాచిక-ఆంగిక-సా త్రి ९ 

కాథభింయములకు సంబంధించిన విగెపాఖినయమే  “సామాన్యాథినయ” మను చేర 
ఒవరింగబడినది బంక చి| తాథఖినయము సామాన్యారఖినయమునకు ఇశవభూత మైనను 

ఇది |[పధాగముగా ఆంగి కాఖిసయముసోకు సంబంధించినది కావున ఆయా అభినయ 

ములను వివరించునప్పుడు చెప్పబడని విశేషాంళశములే ఈ శెండింటియందును చెప్ప 

బడన వన్నమాట, 



क्ष 50) _తరత్నా వళి 

మానవశరీరళమందలి అవయవములు మూణు నర్గములుగా. విభజింపబడినవి- 

అంగములు, कने ००१ 52, |వ్రత్యంగములు (2-1-2) పీట్ కదలికలతో భానములను 

వ్యక్తము చేయుట లేదా భావానుగుణముగా అవయవములను ० 67०८५ ^€ 06\-ऽ ०) 

0४3 ०3 शठ); చేతులు, నఢము, ( २/> ¢-€० మొల, పాదములు- ఈ ఆరును 

అంగి ములు (౫_ంథములుకూడ అంగ ములేయని కొందరి ०९००. ) ६ 22) ©, బొొమలు, 

ముక్కు, పెరపులు, చెక్కులు, 7 2 >~ ఈ అదును @>ो ०0124069 + మెడ, భుజములు, 

కడుపు, వెన్ను, తొడలు, వీష్కులు- ఇవి అరును [వత్యంగ ములు (మశిబంధము, జాను 

వులు, భూగణములు- ఈ మూశడునుకూడ పత్యంగములేయని కొందరొందురు). 

అంగ, ఉపాంగ, [७९०१ 8 ° మెన ఆంగికాభినయము నూ లముగా ముప్విథ 

ములు- శారీరము, ముఖజము, सन) ఈ మూడింటియందును न्रा 

శాఖ, అంకురము, क అనునవి [2 क फ శాఖ, అంగములు, ఉబాంగిములు, 

[2०6०० వీని మూలమున చేయబడునది శారీరను  ఉపాంగములచే మా|తమే 

నిర్ణ _ర్తించబడునది ముఖజము నిలుచుట, కూర్చుండుట, నడచుట మొదలగు చేష్టలతో 

& ०८ € చేష్టార్భితము విచి[తకరవ _ర్హనశాఖ యనబడును. కడచిన వాక్య్యార్థ్ల ములను 

మా।[త మే నూచించుట అంకురము, అశ त कण (-2 సూచించుట నూచ 

ఇంక కరణి - అంగవోర సాధితమగునది నృ_్తము ( 1-80-81) 

శారీ రాఖినయమందు అవయవములన్ని యును భావన ५.४ రణ సమయమున 

ఏక కాల [పవ _ర్రితములగును ఇంక చష్పాక్ళ తాఖినయమందు స *న- ఆసన-శయన-గమశాది 

చేష్టలు (పవ ర్ర్తిల్లును శారిరాభినయముందు చలనము |వధానము కాదు, శాని చెప్టాక్ళ 

తాథఖినయనముందు చలనమే | =क्र ఆః చేష్టాక్ళ తాభినయను రెండు 2262290 

గితిపచారము), (గలి, 28 ४ य) (లాస్యయుకూాది చెప్పాక తాభనయమే) భావ-అవస్థా 

(వది ५१४ మెనది గతి పచారము- అనగా ఏ | २६ 95 ఏ అవస్థలో, ఎచ్చట ఏ విధముగా 

నడువవలెను, నిలువవలెను, కూర్చుండవలెను, శయనించవళేను అనువానికి సంబం 

60.24 బివర తము గొతి|పచారము + ఇది నాట్యమునకు | > ०९३२१०२, ద్రంర న్భ_క్తము అర్థ 

[వదర్భుక ము కాదు, కాని 86 చారీ-మండల, కరణ-అంగహోర' సంయుశ మె గీత్ర- వాద్య 

సహిత మె, ककु" రమును, మంగళ|వదమును అగుచున్నది 
0 

५ 

॥ क ण దెవుడు ఉపాంగములనిట్లు 25805 6)-~ 
గ 

GE _ ~, uf జ త ^ ^. Pa నా 2. బో శ డ్భషు, 20)6.12422९00, తారకలు 2. १९5०९५०, నోసీకి, ఉచ్చ ९) నిశ్ళా నములు, 
య 

అధరము, దంతములు, జిహ్వా, 220 529, వదనము ~ ఈ పం|డండును థిరము 

నందిలి ఉపాొంగములు; పార్టులు, గుల్ఫములు, చేతి వేప, కాలి వేప, పాదతల 
En 

ములు - ఇవి తక్కిన అంగములందలి ఉపాంగములు,” =-7 అ, లిరి-42, 



28. ल 

द € -छ ०९52९0८5 ९2:62 అంగ-ఉపవాంగ-|[ పత్ష్యంగ ములకు నంబంధించిన అభినయ 

భేదములను చేరొని, నిర్వచించి, వినియోగగులను వివరించియున్నారు ! ఇవి యన్ని 

యును భరతముని చరొన్నట్లుగా, अ ణా శయములే, అనగా లోక ధరి ననుసరించి 

నవ భర శతాదులననుసకించి, అధథినయము లోకధర్శి, रद 225९ రెండు 

విధములు 2 అభఖినయము లోశానుసారిగా ఉండుట లోక ధర్మ, ఇంక నాట్యలతణ 

లతీతముగుట నాట్యధర్శి లోక ధరి అనునది లోక మునందును, నృత్య-నాట్యములందును 

ఉండును , శాని నాట్యధర్శి అనునది నృ_త్త-నృత్య-నాట్యములంచే ఉండును. म 

నృత్యములందు उ ०९९५ 2 అధికము , నాట్యమందు లోకధర్శి అధికము ఇంక నాట్య 

మందే-నాటకాదులలో నాట్యధర్శ్మి అధికము , (పక రణాదులలో లోకధర్శి అధికము 

కావుననే లోః ధరి భి త్తి స్తానీయమునియయు, చానిమీది 2|५ ey నాటగధర్శ్మియనియు అభినవ 

గువుడు పేరొనియున్నాడు 

ముఖజాధథినయము : 

దృషులు- ద్భష్టి భ్రుములు ముప్పదియోరు , ఇందు రసద్భమ్షులెనిమి ది, 

నాయిభావద + 242 62) సంచారి ०24५ ५22९6256, ఈ దష నాట౧ము పాయిభావద్భష్టులనిమిది, సంచారి ఛా వచ్చిష్టులిరువది ह २४७०२०० ठ నాట్యము 

[వతిప్టిళ మై యున్నదని భరతముని నొక్కి చెప్పినాడు సక్వేం| దియాణాం 50:39:40 
क ఛా - ८ 99 ~ > + > స श्र న ఇ (+ । „4 అం నా 

(వ నమ్ అన్న శ్రే , उ) (2 ,583 జీవన &9 అయి అభినయమునకును టం [పాణ 

మన్న మాట, 

తారకలు తొమ్మిది బధబములు, -क ०९ ४ లననుసరించి యుండు దిర్భశ|[వకా 

రను లెనిమిది విధములు , తారకలనే అనుసరించి యుండెడి కనుశెప్పలు తొమ్మిది 
విధములు , తారకలను కనురెప్పలను అనునరించెడి కనుబొను లేడు విధములు. _  నాసీకో 

ఆరు విధములు , _ ఓష్ప (అధర ము ఆరు విధములు, ళపోలములారు విధములు, చుబుక 

మేడు విధములు, హనువు ఆరు విధములు, జివ్వ ఆరు విధములు, దంతవంలై దు విధ 

ములు, ముఖరాగిశు నాలుగు విధములు 

क యా ९ करए ऋ "दं ~) Cd ए ద్ “^ ర్వ బా न 

1 € (उ ९९ ०6" 08८९९ 5९6 భేదములున్న వి, ९१ నెల 

వ టీక రూవములో కూర్చి చూపినాను-చూ తెలుగు నాటం ० "(^ , వుట 990 me 
प ऋ च a ५4 wary —5 Pa 

ఇచ్చట మా([ళము జాయనను అనుసరించి ०16 "0 నుచున్నాను 

ఏ @8ह € 2. నాట <) - ¬) 24५ అంక బాతు ౧వ +, 0८, -5-०५ 4 ® ధరి, ९46 - లని రెండును చళ్ళ ర రర ५0 నివి పసుకా £9 
~~ --0 दि ము So: Why ~) అ ఇ 

అచెడి భఎములనే మరల రెండేసి 5८242१९ 2 ="! దెపుడ చెల్చు నాయడు (సం ర్ 

^ 
1 ५ 22-26) వీటిలో మనోధగ్శమును ९८००००८6 చి త్రవృ_త్ల్యగ్సిక (గర్వ 
సూత ముగా? 22. 24280 మెలి పట్టుట Dole ०६ छ ण्ण నువులను అను 

1 4 a -—0 

రించునది బావారవ న్హ వను उ 64 (వాను ను నూచించుటకు పరః Sa 
४ न) 

మును పట్టుట మొ॥), 



। 4 i న్భ త్రరత్నా 22 

శారీరాఖినయము : 

శిరస్సు పదుమూడు విధములు (ఇతరులు చెప్పినవి మరి పదునొకండు కలవనూ ४.1 

సా నములు అరువదియారు ; ఇందు అభినయ = ग 3० ముప్పదియేఢశుూ క్ 

त వా స్తములిరువది తొమ్మిది. అభినయవా నములు మరల రెండు € 25216. 

ఆనంయుత వా సములిరువది నాలుగు ; నంయుత వా స్తములు సదుమూడు. పతాకాడూ 

82556 कर ఆఅనంయుతవా స్తములై నప్పటికిని, కార్య్భవశ మున రెండవ 5० న్రమాోే 

కూడ చేరుచుండును ; ఇంక” సంయుతవా స్తములు మాత మెల్ల ప్పుడును నసంయుతమ౫ోే 

లుగానే యుండును. ఇంక నృ త్తవా స్తములు శేవలము నృత్ఫొపయోగులు మాతమే * 

సొ_త్తి పకాభినయమందు ద్భృషహులు | పధానములు కాగా, ఆంగికాభినయమందు హా నస్తములుత 

(బాధానరమును వహించును. 

వకమెదు విధములు, పార్ళ ९2529 © దు విధములు, కటి అయిదు విధమూలత * 

పాదములై దు విధములు (ఇతరులు మరి పది భేదములు చెప్పిరి). 

ఇంక ఉపాంగములు- శిరఃకర్శననుసరించెడి గవము తొమ్మిది విధములూ, 

జఠరము 2१९254९०, ఊరువు లై దు విధములు, జానువు లేడు విధములు, జంఘశె డూ 

విధములు (ఇతరులు చెప్పినవి మరియైదు), పాచాంగుళులడు విధములు ( ఇతరులు చెప్పినకి 

మరి మూడు విధములు) 

చేష్లాకృ తాఖినయము : Se. vou 

దెళ- కాల-అవస్థా-వయోచితముగా, ఉ_త్తను-మధ్యమ- అధమ [ 2850९ सुकृ» 

వోచితముగా ప్రీ పురుషులు రంగ స్థలమును [పవెశించు ముత నమ్ము రేంగన్గలమందూ 

(పన ర్తించు విధమును భరతముని ‘'గతిిపచారిమను పేర ఒక [> उर ధ్యాయమందడూ 
వివరించియున్నాడు (12వ అధ్యా). అందు మొదట రోసానుసారుశై న గతులు, విమ్మతు 
డేశానుసారులై న గతులు వివరింపబడినవి. అటు పిమ్మట స్థానక-ఆనన-శయన భేదములు 
చెవ్పజడినవి. పురుషుల స్థాన(క)ములారు; (స్త్రీల స్థాన(క్ళములు మూడు (ఎనిమిదని 
జాయన). స్యాన(క్ళమనగా ఒక భఛానమును చూపుటనకై కనుదూవులు వెన్నంటి చేయు 
ఒకానొక నిశ్చలమైన నిలుపు. (స్త్రీ పురుషుల ను ప్రస్థానములు (శయనవిధి) ఆరు విధములు. 
व ఉవవెళన విధి ఆయా సన్ని వెళశముల కనుగుణముగా నుండవకెను. 

కో_క్రియుద్దమందు న్య్యాాయములనునవి [పవ ర్రిల్లును = 9 నాలుగు విధములు 

294) © ण्ट भ) =, ० "ह గ | ॥ १4 ఇ + „५ (22 = "८ 290९ 9258) ४(>) | > మందు |పవ ర్తిల్లును (శ( న్త్రృపయోగము రెండు విధ ` 



వీఠిక . ౧౧ 
అ 

ములు-_ఒక చేతితో వేయదగినవి; రెండుశేతులతో వేయదగినవి). ఇంక ధనుర్ఫ్యుద్దమునందు 
[9 ९९) ధనుఃకరణములు నాలుగు. ఇచ్చట ఒక విషయమును (గ హింపవలసి యున్నది 

రంగముమీద ఆయుధములతో చీల్చుటచేత, నరకుటచేత, నెత్తురు కార్చుట, స్పష్షముగా 
గాయపరచుట, చి త్తమునకుద్వేగము గలిగించుట, మొదలగు పనులేవియును జేయ 
గూడదు. లేచా, పగుల్చుట మొదలగు చానిని శాస్త్రీయమైన అభినయములశచేతనే చేయన 
లెను; ఎందుకినోగా సామాజికులకు చూపిన జాలును, చారు శెలినికొందురు:. 

ఇంతకుముందు కోటీ_ఊరు - జాను - జంఘా-పాద-పాదాంగుళుల & ५८९० 

వేర్వేరుగా సేరొ_నబడినవి ఇపియన్ని యు _వరస్సరనంయోజితములె వకారమున 

(వవ _రితములగుట “చారి” అనబడును; వీనిభలోపాదము (పథధానమగుటచేత పాద |పచార మే 
చారి” అని కూడ అందురు. చారులు మొతము ముప్పదిరెండు-అందు భూచారులు 

పదునారు ; ఆకాళచారులు వదునారు. పాదములు శెండును ఎక్కువగా భూమియందు 

చరించునవి భూచారులనబడినవి; పాదములు ఎక్కువగా ఆకాశమందు చరించునవి 

(వై 3 త్రబడునవి) కాళశచారుతన బడినవి. భూచారులు వధానముగా నియుదమందును 

కరణములందును [పయు కములగును. ఇంక ఆశకాశళచారులు లలితములె న అంగ [కియా 

రుూపములు 
# శా 

thre gg ‘1d 

= రోకొక్రక్కస్రపని చారీ యనబడును; రెండు పాదములది కరణ మగును. మూడు 
5 [వచారోము' ఖండమనబడును “ఖండములు మూడో; నాలుగో చేరి మండల 

|2 (धि జ ̂ ఆశకాశ_భూఛారుల + పాచుర్యమును 264 మండల 

ములుకూడ ఆకాళశ-భూభేదములచే రెండువిధములు. అనగా लण् ప్రూచుర్యమున్న 
మండలములు ఆకాశమండలములును, భూచారుల (పాచుర్యమున్న మండలములు 

భూమండలములును అగును. భౌనుమండలములు వది ; ఆకాళమండలములు 56. 82 

ఏకజాతీ చారులవలన నేర్చడినవి. వండితుడు ఆశకాళశ-భూచారులను కలిపి మరికొన్ని 
మండ లములను కల్పింపవచ్చును. మండ లములన్నీ యు, ౦యుద్ధమందు. బాహుయుద్ధము 

నందు, నర్గనమునందు శ్యాస్త్రపకారము (పవ రిల్లును. 

ఇచ్చట ఒకవిషయమును గురి ంపవలసియున్న ది - పొద| వచారము ఉన్నప్పుడు 

దాని ననుసరించి 'హ ९ [ పచారమును ఉండును సంద ర్భమును బటి न. ననున 

6०८9 వా_్తబ్యాపారము नेष्टः వచారమునకు ముందుగానో, నమముగానో, “వెనుకగానో 
ఉండును. అనగా ఒకప్పుడు పాదము (పధానముగా మరొకప్స్పుడు వా నము [फ 

ముగా, ఇంకొకప్పుడు శెండును (పథధానముగానుండును పొదము ముఖ్యరముగానున్య 9 

० 2 29९9 తగ్గ యుండదగును; తమకే ముఖాత్వమున్న యెడల అవి ముందుగానడదుచును. 

రెండును ముఖ్యములేని నమములై సాగును. ఇది అందముననుసరించి, పరయోగముచే 
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నాశుజు రోగ|గ స్తుడె సాడని భావించి, చికిత్సలుచేసి ఫలముకానక, శివుని | ने" ०६ 

ఆయన [పత్యకుమై తాండవన్యరూపము నిట్లువివరించెను (పుటలు 99-60 ) ५ 

m mh 

“ఇది తాండ'వా కార 2504990 8 ~ ముదమున నాట్యాభథిముఖుడ నై నిల్చి | 

4१04980 డమరుకంబొెగి నొక్క-మాటు-వాయింపందడవ సర్వము లయంబొొంద 
జరణంబు దొలవిచగలనగాం జేసి - పరగంగ నక[త పంక్తులు డుల్ల 
వినుతమహోోే। దేక వీకణాటోప-మున నజాచ్చుత చెవముఖ్యులడంగ 

०2९6 ०९९ _మోతకు వెఅచి- చెవియున్న సగంబుధ్భ తిదన్ను(గ లయ 

ఖాత మహోోద్దతకరతాడనముల-నాతత ది క్షతియవలన జనంగ 

వడిమహాోోచ్చా వన ढि) 48" 2) 25०8 - 2065 छ" © 0 छ०७ 8 © 26528) 0 

గతిని మెకైడుపాద ఘట్టనచేత-నతుల कणु 9९०९6 ధూళిగాగ 

నురవడి మెజిబ (దిరిగి నిలు\డును-బొొరిమాలి దిగ జంబులు వెడవడయ(యగ 

(గక్కున జాణీటంకారంబుచేత-నెకొన్న కులగిరుల 36805776 గాగ 

నొందం౦గC( జాదా[గ మూందినటింప ~ |గిందటి కూర్ణ్మంబు గిబిగిజిగాయగ 

మహిత జటాచ్చటా వివాతినజాండ-బహులకటావాంబు వణీయలుగా(గ 

నురుకిరీట విఘాతనోద్య ఎ శ్రి (జేసి-పొరింద_త్తసందోహాములు వెల్లి १९५८ 

దాండవోద్దతి(జేసి ధరియింప(బడిన-డండి ఫణీం|దుండుదలరి రోజంగ 

నిటురోజుచున్న ఫణీం[దు నూర్చులకు = స్ఫటఫాలనే | తాగ్నిభుగులన నెగయ 

వడి నెగసెడినే తవహ్ని రోచులకు-జడలవై ( జం|దుడా నగమునుగరగం 

గలయ సుధాసూతి గరణగినకతన-బలువిడి నమృత 0203 దలడిగిం పణవ( 

దలడిగి 20९ ०.20 తత్స్ఫుధావూర- మలరిముంచుడు జీవనములువచ్చియంత 

నురమున శిరమున నొగిగళంబునను-గరముల' భూవణోేత్మ_రములై వెలిగి 
పరుగు" సురాసుర బహ్మోచురతాది-వరక పాలావళుల్ శరణు వెండుచును 

బొబ్బలు వెొడువంగ( బొంగియార్యంగ-నుబ్బియాళతి సేయ నొగియదాళ గింప( 

(గీడవ[టిల "జతి గీతముల్ వాడ-నాడుదు( |[పమధులు సూడ౧దోండవము” 

BOE తెలుగు సాహిత్యమున శివతాండవవర్గ నమింత విపులముగా మరియొక చో 

కన్పట్లదు. అందున, కవి, శివునినోటనే స్వియశాండవన్వ్యరూపమును (क మరిరా క 

ఏీశషము 

ఆధిలో నృత్తము ఏకవిధమే. उणो, తరువాతి కాలమేతో ०८ दे 

ఆయాబేశములందు [పవ రిలిన చానిని 'చదెశి భేదములనియు పేర నుచునా 8 

రాజులకు [పొయికముగా |క్రొ_త్త[కొ_త్త విషయములందు |పీతియుండును. కనుక నా 
(లీక్, [కొ త్త|కొ త్తగా న్భ తము కల్సింపబథునో 9 అది ఆయా దేశముల ననునర్తిం 
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నదిగనుక “దేశి యనబడు”నని జాయన దేశి నీర్వచనము (V-3). భూత కాలమందలి చేళి 

నృ_త్తము శా(న్ర్రపమాణము నంపాదించియుండును కాన అది మార్గథేదములోనే చేరి 

పోవును; ఇంక భవిష్య త్తు విషయము తెలియరాదు ; అందుచేత (ప స్తుతము (తననాడు) 

నడచుచున్న దేశి భేదములను గూర్చియే శెలుపుచున్నట్లు జాయన సేరొనుట గమనింవ 

దగియున్నది (V-4). 

మార్గపద్దతియందు చేర్కొన్న ఛేదములకు, _ చేశిపద్దతియందు “ేర్కొన్న 
భేదములకు కొన్నింట నామసామ్యము छद) గలదు; అంశేకాదు, చేశిభేదములు చాల 

వరకు నంస్క్భతభాపోనామములు కలిగియుండుట కూడ్" గమనింపవచ్చును. ఈ ठं8 

భేదములు మార్గ భేదములకు పూరకములు, సవాశారకములు అని చెపవ్పదగును. ఇప్పుడింక 

నృ_త్తరశ్నావళిలో చెప్పబడిన ఆంగి కాభినయమును సంతి _ప్పముగా పట్టికలరూపమున వివ 
రింతును, 

ఆంగికాభినయము 

ముఖజము శారీరము स 

(ఉపాంగ-|పత్యంగాథభినయము) (అంగ-| పత్యంగాభినయము (గతి- పచార-నృ్భ త్తములు) 

र 

¦ 

5 

py 

"245 श 58 " 
1 

(ఉపాంగాభినయము) 

re 1 
[` | | | | | 

దృష్టులు - బభొమలు నాసిక ఓష్టము కపోలము చుబుకము 

Tos (४ (५ al) (6) (1) 

25.228 2225.) 

( (పత్యం గాభినయము ) 

ए | व 
| | | | | | 

తెరలు దర్శనము రెప్పలు హానువు దంతములు  ముఖరాగములు 

५ (५) (2) (6) (8) (4) 
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శారీఠము 

(అంగాధథినయము) 

र re bn nd 
SE oe ध | 

శిరస్సు 2० 22590 వతము పార్భ్వములు కటి ,_ వాదములు, 

ser) | (8) (९) (9) (°. 

_ र అసంయుత 
(18) (24) 

శారీరము 

(ఉపాంగాథినయము) 

| क 
es | | 

(గీవము జఠరము ఊరువులు జూనువులం జంఘలు పొదాంగుళులు 

( 9.4 4 (8 (श + - (र 

చేపాకృతము 
€ 

(గతి పచారము) 

_ ME 
| | | 

గతి + సతి 
® 

| | 
| 

` दते ` స్థాన(క)మములు ఉప వేళనవిది ను_ప్పస్థానములు' 

| (స్టైనము (ఆసనము) | (४0०) | 

జేశిగతులు (6 +-8) (6-1- 8 -{-8 
(21 -- ) 

దేశిస్థానములు 



చేపాక్ళతము 
„ €) 

(నృ_క్తము) 
| 

| | 
తాండవము లాస్యము 

(ఉద్ధశము) (సుకమౌరము) 
| లా నా్యాంగ ములు 

( 10 -1- ) 

| । దేశిలాస్వాంగ ములు 

(6 
| 

त 1 

च 
"మండలములు అంగ హారములు 

(1 6 -1- 1 0) 

| 
| | | 

ठ | ఆకాళిక ` నృ_తకరణములు నృత్త వా_స్తములు 

J TE +" (नै. = ` (108) (81) 
1 Tr , ` , 

(^. ॥ Sha + ar ` +. | 

+ కర్రీ ్ప త్రికథణాముల్లు श. । 

( 8 2) | | 

= 

రేచకములు (పవిచారములు ధనుఃకరణములు చేళి భమరులు 

(५) ( \ (4) (8-5) 



దరూ २) एण వి 

8. దేశి 
ఇ 

ठं సం పదాయము |గంథస్థమగుట యెప్పటినుండి జరిగినదో చెప్పుటకు తగిన 
యాధారములు లేవు... మతంగుడు “బృహాద్దేశి యాను |గంథమును రచించెను. उ, 

ఇందు సంగీతమునకు' సంబంధించిన అల్బభాగము మా[తమే లభించినది. నంగీత రత్నా 

కరమునకు వ్యాఖానము రచించిన కల్లినాథుడు కోవాలుని “సంగీత మేరువు" నుండి 

ऋ లకు సంబంధించిన భాగము నుద్దరించి యున్నాడు. ఇందులో నారదుని 

[न నృత్త సమ్ముదముి కూడ ఉదావాత మైనది. ఈ రెండు (గంథములుకూడ లభ్యము 

కాలేదు. ఇంక లభ్యములై న [గంథములలో, దెశి సం| పదాయమును వివరించిన పథాన 

|గంథము సోమేశ్వరుని మానసోల్లానము (అభిలపి.తార్గ చింతామణి) అటు 2252९ 

పేరొన దగినవి శార్హదేవుని సంగీతరత్నాకరము, పార్ళ్వచేవుని సంగీతనమయసారము 
18, 

జాయన నృ_్తరశ్నావళి. 

చెశిన్భ త నం[వదాయవివరణములో శారదేవుని పద్లతికిని, छ "०४०5 వద్లతీకిని 

భేదమున్నది. శార్లదేవుడు దేశి భేదములను ఆయామాగ్గభేదముల వెనువెంటనే వివరిం 

పగా,” జాయన దేశిభేదముల నన్నింటిని, (ప్రక్యేకముగా నాలు అధ్యాయములందచు 

వర్థించియున్నాడు. జాయన, వర్ణించిన దేశి భేదములను రెండు వర్గములుగా విభజింన . 

వచ్చును - దేశిస్థానక, ఉత్లుతికరణ, |భమరి, పొద, పాట, చారి, లాస్యాంగ, గతిభీద 

ములు మొదటివర్గము ; ఇవి మార్గ భేదములకు ఆనువంగిక ములు (additional poses). 

ఇంక “పేరణి, రానకము, చర్చరి, బహురూపము, థాండిక, కొల్లాటము.. మున్నగు 

(ప క్యకనృత్యవద్దతులు రైండన వర్గము:, ध 

(పథమ వరము : 
౧ 

స్థానకములు ~ చెశిస్థానకములు _ఇరువదిమూడు. गे) ్వదేవుకు ప్పిన 

[२ కారము ఈ ठं$वे"5 इ ०2९9 వేరణి [ > 0९९9 > >> २०८, , © 0९ ८०4४ 2530 

మున్నగు ठ నృత్యము లంచదెక్కువగా ఉపయు కములు. ఉత్తుతికరణములు : ఇవి ఐదు 

తెరగులు - అంచిత భేదములు (14), ఆలగాదులు (4) లోవాడి మొదలగునవి (7) 

దర్పసరణా (8), ` కపాల న్పర్శనాదులు (4) ~ మొత్తము 82. దేశి |భమరులను 

కూడ శార్జ చెవుడు ఉత్తుతికరణములంచదే కలిపివెప్పినాడు. _ 'ఉత్తుతి”- (గంతు) అనునది 

ఈ దేశికరణము లందలి విశేషము व ఆ 

(భ్రమరులు : ఇవి పదుమూడు విధములు. ఇందు శుద్ద భేదములు-రి; అన్యోన్య 
సంకరముచే నేర్చడినవి-5. ఈ రెండు తెగల [భమరులు ఇదో, నాలుగో కలిపీ వరుస 
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గాను, వరుస తప్పించియు, విచిత్రముగా చతురులై నవారు చేసినచో ఏడు నూర్గువరకు 

ఏర్పడును. |భమణము వీనియందలి విశేషము. 

పాదములు:. మతంగానుసారియగు దేశిపాదభేదములు-16. కోహాలుని |పకారము 

వీటికి 'మధుపములుి అనియు 

పాటములు ( = పొటమణులు = పాదపాటములు): ठते త్తసము[ద్రము నుండి 

యెత్తి పేర్కొన్న కొన్ని. పాటఖేదములు-268. పరస్పర 2० శణముచే ఇంకను చాల 

భేదములను కల్పింపవచ్చును. 

బారులు : సంచారధర్శమునుబట్టి ఇవి. రెండు విధములు: భౌమణారులు-26; 

ఆశకాశిక చారులు-16 ; ఇవికాక సంకీర్ణ च ०८००० -4 ; మొ_త్తము-46, 

ఇచ్చట గమనింపవలసిన విషయ మొకటున్నది. సైన చేరొన్న పాదములు, 

పాటములు, చారులు-ఇవి యన్నియు పాద (foot-work) భేదములే; అంతియేకాదు 

చారులయేందుపయు క్షములగునవియే. అందుచేతనే కొందరు వీనినెల్ల చారీభేదములు 

గానే గణించియున్నారు. 

gird లాస్యాాంగ ములు ఇవి 46.విధములు. భర శతాదులు లాస్యమును, లాస్యాంగ 

ములను నాట్యాంతర్భాగములుగా గణించియున్నారు. ఒక శార్ద్లదేవుడు మా[తము 

అను చేశిభఖేదములుగానే వరి ంచియుండుట గమునింపదగినది 
| (५ Tat ee bie Hie gy Hog "५ ४ 

గతులు : [దుత-మధర-విలంబిత భేదములచే మువ్విధములై న గతిభఖేదములు-21 

82) శుద్దగతులు. -ठ ०९४7९, మూడుగాని మి|శమమగునవి నంకీ రభేదములు. చారులు 

పొటములు, లాస్యాంగములు కలిసినచో గతు లనంతములు కాగలవు. 

ద్వితీయ వరము : 9 pA ४ 

9०8. (గోండలి) : దీనిని వేటక छ నృత్య మనవచ్చును; దీనికి రూపురేఖలు 
దిద్దినవాడు సోమేశ్వరుడు. జాయన వర్లించిన చేశిపద్గతి దీనికి సన్ని హితముగా నున్నది. 

8०९ పుప్పాంజలి విహిత మెనది 

చేరణి : పంచాంగ నహ్మితమగు దీనికి శైవమత సంబంధమున్నట్లు తోచగలదు. 

(_పేక్కణము ఇది ఉద్దతనృత్యముగా కన్సటుచున్నది 
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రాోకము : ఇది ప్ర్రీల బృందన్భత్యము. భరతముని వర్ణించిన పిండశిబధం 

ములకిందు [పాముఖర్థము కలదు. న 

చర్చరి : ఇది రాసకతుల్యమే; కాని ఇందు నర్తకులు వనంతోత్సవములందు 
మండలములు గా నేర్చడి నాయకగుణములను కీ రించుచు 5 8 ०९०८२. 

నాట్య తాసకము : దీనినికాడ వనంతోత్సవనమయ నృత్య మనదగును. 

దండరాసకము : ఇడి నాట్య'రా తుల్వమే కాని ఇందు న రకులు కోఅలఅలను 

ధరింతురు. 

శివ పియుము : ఆది శై_వోత్సవసమయములందు చేయబడెడి నృత్యము. 

చింతు : జాతర్లలో ०66 నృత్యమిది. 

కందుకము : చెండాటయందలి విశేషము, 

భాండికము : హోస్యగాం[డ్రు చేయునది. 

భుటినణి : వుడుక్కా బాద్యమును ధరించి చాండాలికచేయు నృతరమిది 

చారణము : 98 గుజరాత్ నృతరము 

బవురూవము : ఇది పగటివేషములకు సంబంధించినది. ఒకే న రకుడు ఆశువుగా 

బహురూపములను ధరించుట 

కొొల్లాటము : బది దొొమ్మరుల ఆట, 

దేశి స్థాన కాదులను గూర్చియు, గోండ్లి మున్ఫగు చేశి నృత్యములను గూర్చియు 
డా॥ వి. రాఘవన్ ति తరశత్నావళికి తాము రచించిన విపులమెన ఉపోదాతమున వివరించి 

యున్నారు (Pp 115 ర్లి) ' 

దేశి న్భ త్త -నృత్యముల [2० శెలుగు కావ్యములందధికముగా కలదు. కాన్ని ' 

ఉదాహారణము లొ గుచున్నాను a ५ 

సోమనాధుని" వండితారాధ్యచరి [శ్ర ఈ సందర్భమున [कणर చేరొ-న 

దగియున్నది పండి తారాధరచరి[త్రలోని పర్వత (పకరణమున శివర్మాతి ఉత్సవసమయ ' 

ములో జరిగాడి ఆటపాటలనచనేకము సోమన విపులముగా अ किण) ८2, : (పస్తుతోవ' | 

యోగియగుటశచేతను, పండితారాధ్యచరిత్ర ముదిత ప్రతులు - అలభ్యములగుటచేశను ఈ 
వర్లన నుదీర్భ మైనను పూర్థిగా ఉదావారించుచున్నాను (వుటలు -కీతిక్-రిల్స్): - 
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^ 4 3०८ జక్కనలేచి-యఫ్పాట వెడయాట లాజెడువారు 

22६०४5८ 8 ०८० कन्द 025) 5०८६ ०१०००५९८ గునిసెడుభారు( 
[०8 నిజదేశ భాషల జతుల-కన్ని కోడంగాటలా డెడు వారు 

|భమరముల్ సాొశెముల్ బయకముల్ -రమణంబంచాంసి పేరణి యాడువారు 

(పమథ పురాతన వటుచరి[త్రములు(-|[గమమొండ బహునాటకము లాడుచారు 

లఅలితాంగ రనకళా లంకార్రరేఖ_-లలవడ బహుకూవ మాడెడువారు( 

॥1 హెళవణుల్ గతులు( జి[తములు-నరుదుగ వెడ్డంగమాడెడువారు 

నమఠాంగనలు దివినాజెడుమాడి--నమరంగ గడల నాడెడువారు 

నావియద్ద 8८ బతులా డెడునట్టి- భావన మోకుల వె నాడువారు 

భారతాది కథల( జీరమణ(గుల-నారంగబొమ్మల నాడింఛచువారు 

గడునద్భుత౦బుగ ( గంబనూ|తంబు ~ అడరంగ బొొమ్మలనాడించుచారు 

(వుట, 485) 

నాదట గంధర్వ యశ విద్యాధరాదులై పాడెదు నాడెడువారు 

ప దె క్రో రాం € {२ విధమున |బచ్చన్న వేప ముల్ చాల్చి-యధికోత్సవము దులుకాడనట్లాడు 

ఆటపొటలు 

శిరమున నురమున( చెవుల గంఠమున-=గరముల( గూకటయగాళ్ళం 5०९४८ 

గవధండలును గనూగవగరణికలు-సవరఠంజులును గలశంబు దండలును 

భ్గసితంబుపూత వె ८ బరుగుబచ్చెనలు-నసలారు చిరుగ బ్ఞియలు నందియలును 

నరిళత్న పంక్తుల జలపోననములు(-గరమొప్పు తొంగళ్ళుగల చల్ల డములు( 

బొల్ల్తుదంతఆావళుల్ వపున్పశూలికలు(- చాలి యత్యద్భుతోత్సవలీల దనళ 

జనుల్లు వార్థి ౧వ నాస్టానముల్ పొచ్చి-యనుకూలవిధణాదగ్ణిన మళ్ల నమున 

EE | (వృట. 486) 

నార్భటంబిచ్చి तठ జవనిక ల-గర్భంబు వెడలి యక్ళ్క_జము వ[టిల్త 

నాడకముందబ నభినయం 5०९०५०८ © & ముంద ९9८ జోద్యంబుదనర 

నిక్కుచును [66१ నీలుచుచునట్ట_-చొక్కు.చు సభజూచీ యొక్కింతనగుచు 

నలినంగసం చలనము నంద గతులు-ఐలిగొని |[భూలతలన నర్శనంబు 

` 22449223 చితెలాసమునను రంజక छ- 665८ గటాతంబునను గుళలంబు ` 

ఖలరి, -శిళ౭కంప మాచరించుచున్సు-నళినంగుళి సో ९224 0209 ఇంయుచును 
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లాగు, వంజళము, ఢాళము, వళి, దిరువు-జాగు, వాహిణి, సాళి, బయగతి, నుగతి, 

బహుగతి, न 800०८ బరిపాటిదనర-నహ 8252 తనుగతి స్వరవంచనములు( 

(వుట. 481) 

బటురసాలంకార భావముల్ దనర-న్ఫుట వాద్య తాళ నంభఘటన ఘటిల్లి 

దనుపాదభుట్టన దనరునుద్ద ట్లన-లనునయించుచు నందియల్ గదల్చుచును 

'నోహోే !' యనుచు గతులొడ్డవించుచును- “నావా” యంచు లాస్యమనున 

యించుచును 

జతులువాడుచు( దాళగతుల కాడుచును-(కుతుల( గూడుచు నేల(| దొక్క- 

నోడుచును 

వీ(గుచుం గరణికల్ వి స్తరించుచును-లో(గుచు దంతావళుల్ నటింపుచును 

జాలుచు జంగలు సా(పుచు ముంది-నూటించుచును మొగం బోబవుచ్చుచును 

జంక(జాపుచు బయల్ ప్పరించుచును జంకలడిచికొనుచు ॐ ०४९०८ చాడు 

చును, నుబుకుచు( | 80०9 ८ బన్ని-కొనుచు గంతులు వై చుచును మణికట్టు 

(వుట. 488) 

వెడమరించుచు, [వేళ్లు విడికిలించుచును-నొడలడంచుచు నురంబొగ్గుచు, వీవు 

విణిచికొనుచు( బురివిచ్చుచు, మోము-బొజడువుచ్చుచు, భుజంబులు బవియుచును ` 

మోంకాళ్లుం దొడలును ముడివరచుచును-గూ(కటిం १९०४२०८ గోకటింపుచును 

మూతులు నలుపుచు' మురుక టింపుచును= [మో(తకునుబ్బుచు మురి యుచుజనుచు 

మిన్నకచూచుచు మెడవిర్చీకొనుచు(-గన్నులార్చుచు( జెవుల్ గ త్తీరించుచును 

వెన్వెటలాడుచు వెక్కిరించుచును-గవ్వదండలయందు గతులువుచ్చుచును 

బొమలె & त చుచు బుగ్గరించుచును-దమకించిదాటుచు దండ లిఛ్చుచును 

౪ గారికుచు వడశుచు గొనరుచు, మూ(డు-వంకల బోవుచు శంకిశయుకొనుచు( 
బరులంజే[ వేయుచు బకపకనగుచు(-గరముబ్బుచును జొల్లుగాజిశ్లికొనుచు 

(వప, 4 
సనరసంబులాడుచు' జప్పటవిడుచుచు - విర్గసంబులాడుచు 26 వీగుతును . .* 

నొడోలగంభులో నొణనసి తీర్లుచును-నడ్లంబు। దికటంబు నన్ని వాడుచును : 
८९ Ge ^ G 

మరగాళ్ళ నడుచుచు ము {7२ భ్ళగుచు-నొరుగాళ్ళ నడచుచు ధరగొంతుగొనుచు 

(మోంాళ్ళ నడచుచు ముగినేలయగాళ్లు-దాకుచుండ నెగసి తటుకన చనుచు( 
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డె) [तिन 

గూర్చుండి నడ చుచు( గుప్పించి ००७८-5 ०८) 96955906 ० వై చుచును 

నురమున నడచుచు నొదికిల(జనుచు-ధర(బొరలుచు సముద్దతి ८-253-52 

నుగ్విం[దిప్పటమున నోొక| వేలయిడి య-గుర్వు గాం దిరుగుచు 196९ ० ०65०८ 

(పుట. 440 ) 

గరతలంబాని శ్రీ ఘుమసారియట్లు-ధరందిరుగుచు చెనల్ దన్ని నిల్చుచును 
ధర బొొమ్మరమునట్లు దల।కిందుసేసి-తిరుగుచు వెలిదన్ని తివుట నిలుచును 

నమిలియు(బోలె నున్నతి నటించుచును-|భమరంబు |క్రియను దాం బరిఘటించుచును 

జిలుకయుంబో లె జనొ ̀ > ०००८ బల్కు-చును- జల ४ ठ ०९०९5 ల జనులకులుు- చును 

గలవాంసయునుబోలె గతుల'నేర్చుచును-నిలమృగ మట్టిరిమిరిమి చూచుచును 

గండుగోయిలవోే ल గడ(గికూయుచును- వెండి! కోతియు(బో లె విక్ళతిసేయుచును 

నాల జేడునుబోళలె నటయిటసను చు- గోలి కా(డునుబో లె గోశర్మేనంగొనుచు 

మదగజంబునుబో లె మాతుమలయుచు(-బొదలివ్యా[ఘంబట్ట పొణినులియుచును 

(వుట. 441) 

గెసరివోలె ९००१००९) పట్టుచును-మాసటీ(డునుబో ठ మడ్డి వెట్టు చును 

మహిభుజంగమువోలె మలకలుగొనుచు-వివాగంబు |కియనభోోవీథిని జనుచు 

సరివిలాసినివోలె సభమురియుచును-వరవిటునట్లు భావములరయుచును 

గవియట్లు నవరస |గావాకుండగుచు-శివయోగియట్టులుసిలు నవ్వునగుచు( 

బగలేని నృవునట్లు వరిణమించుచును-బొగ లేని వహ్నియు(బోలె మించుచును 

బాయలేని వెలుంగు చాళిగస్పుచును-మాయలేని పురారిమాడ్కి నొప్పుచును 

_బురములుగాల్చిన పోల్సి యాడు చును-మరు(జిఖువుచ్చినమాడిి. నాడుచును 

సతి కర్ణమిచ్చిన చందమాడుచును-యతులుగొల్వ(గనున్న యందమాడుచును 
నంధకానురు మదంబడచు టాడుచును-గంధగ జానురు' గడవుటాడుచును 

(పుట. 442) 

జన్నంబు([దుంచిన చాళినాడుచును- వెన్ను ండు గన్నిచ్చువేళ నాడుచును 

.-ి గరళంబుదాల్చిన కరణియాడుచును సరినజుతల(గొన్న నరణియాడుచును 

._. వెండియుభవు బహువిధచరి|తముల-ఖండితగతీ నాటకంబు లాడుచును 

-భృం౮గియు నభిమత [ఏతి మర ९०९०-9 ०7००९ (८ దాను భృంగి ८2906 

१६४२ ® 2535323 [2४१९९ DEED (పుట-448) 

చేసియుమారంబు( దీటుకొనంగ-ఛభాసురంబుగ దిశ[పాణాదు లులియ 

అలిరవ ర నాలంకారభావ-ములు మృదుమధురసనముచితో కులలర 

మున్నట్ల వార నేవములలోనంబేరు- గొన్న గాణలలోనం గుపిత వేషమున 

గంబశళాశ్వతరాది .గాణాధిపతులు-దుంబురు నారజాదులు వీతిబాడ 
¥ 1.1 श 



న్భ _త్రరత్నా వళీ 

నంగరాగంబు, 8-७-00 రేఖయును-రంగళోభయు ముఖరా/౦బు6 దతము 

వితతంబు నిలయంబు విగతియు నంస-_గతియయు నావ ठ (గవహాగతిలవణి 

చేసికోరత సభాధీరధియును గ-ళానంబు సొక్కి సశావళి |భమరి 

యచధానమును సంధియను నొకవిధము-వ్యవసాయమును నిజవణియయు © 023 6216 

దాళమభినయోాపతాపనయును ను- కాళ 02356) नरि తయు పీన £ 2544346 

బయవాటము లలితవసయు( గనిష_-కయును నప్పణము బళయును గోనముళక 

యుల్లానమును లలియును మనోహారము-డిల్లాయి ८०७०4 ठ ४९०३ 

(పుట, 489) 

०७८2 రవళి रे వి|భనుము_జాళి యొయ్యారంబు సరసంబుందనర 

వరున( జతుర్విధ వక్ష ”వి| భమము=బోొరిన ప్పవిధని జ| భూల ఇాటనము 

షడ్వింశతీ |కమచతు రంకితము - వడ్విధనాసాలసత్కు-ంచితంబు 

ఘునయు క్రి దశవిధ కర్ల్ణావధాన-మునునవవిధగళ ముఖో ల్ల సనము 

సురుచిర | తివిధవకోవిలాసంబు-ధర(జెప్పనొప్పు పొదద్వయ వంచ... 

కంబు నూరుద్యయ కలిత 240 & 252८-8 0924204 8 సమభంగి [8०१ 

యురుదగు వింశతి యంగవోరములు-ధర 2649256 ठ 0८8) దానకంబులును 

ध త్రీనుద్భష( జావ సి వా నములు-బ కినుచారులు [2८०९० 3६2 (పుట 460) 
న్ 

నోగిగరణంబులపోత రశ తము- మొగినూజలంకారములు శిరో భేద 

ములు వదుమూ(డును ముప్పది రెండు-వెొలుపారు దండనంబులు నొప్పవాంన 

గతీయును మోయూరోగతియును - భోగీగతియునునా జెక్కు.గతులు వొల్పార 
రంభయాదిగ నప్పరన్సమూవాంబు(-గుంభినీనతులతో( గుడియోాడంగ = | 

నాటదటనుభయామ రాచార్యలీల- నాద ధీ చురుపమనురలాదిగ* గొలువ 

(వుట, 462) 

నుస్థితి మల్లి కార్జున చేవచేవు-నాస్థానమిట్టు సెన్నారంగ. (వుట. 468) 

తిక్కన సోమయాజి భారత రచనలోసంస్కృత మూలమందులేని కొన్ని [5 
భావములను చేర్చి, తననాటి నృత్యనం|పదాయమును నమయో చితముగా వ్య కము 

బసీసొోతు మూలమందు బృ హాన్నల రూపధారి యెన అరునుడు విరాట నృవతితో తన్ను 

ర్చి ఇట్లు చెప్పుకొచనెను (8७०६४८९२ వావిళ్ళ ము[దణము-వు. 1252 

గాాయమిన్భ తఈారమ్యథ వాదయామి భ| దోస్యిశ్ళ = "~ శే 
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ఇంక తిక్కన సోమయాజి వైళ్లోకమును శెనిగించిన _ విధము  పరిశీలింపదగి 

యున్నది. (విరాటపర్యము-|ప. ఆ. 289-41 వ.) 

“గీ, ఒండు పనులకు సెలవులేకునికం చేసి 

యభ్యనసించితీ చై_శవమాదిగాగ 

దండలానక విధమును గుండలియును 

బేంఖణంబు తెబంగును బేరణియును. 

రః విశుత వాద రములును మం 

జు|ళుతి సంభావ్య గితనుగతులు సచ్భా 

వా[శయములు( దజ్ఞన్య ర 
2 

चेम ०२५४००९० న యభఖినయంబు ठत . 

గి, ఇన్ని 29८09 [శమము 20० ०९६2८ జతుర 

తావిహీనములై న పా(తములనై న 

నట్టువొజ్జనె 2०९८१९9८ నగళులందు 

నిపుణనై_ వపథ్యవిధులకు నే 2565 1“ 

చై పద్యములందు ముఖ్యముగా గమనింవవలసినది దండలానకాది _చేశినృత్య 

భేదములు रए. సంగీతనమయసారక दुत పార దేవుడు చేశిన్భత్యము 

నాలుగు విధములు- పేరణము, వేక్కణము, కుండలి,. 2०0 శాసకృ్షము-అని చెప్పుట ఇప్పట్ల 

గమనింపదగినది. కీచకవథా ఘట్ట మున మూలములో నర్తనశాల , నర్హనాగారము, నరనా 

గృవాము, నర్గనాలయము అనెడి వదములు మాతమే |[పయుక్షముశై నవి. కాని 

తిక్కన- నాటరమండ పము(2-274), నాట్యశాల( 2-824, 279 ),నాట్యమందిరము 4-27), 

నృ_త్తశాల(లి-4), న_ర్హనాగారము(2-కి25), న_ర్తనమండపము (8-44), సంగీతనిలయము 

(4-82), న _ర్హనశాల (పలుమార్లు) అను పదములను వాడెను. ఈ పయోగ వై విధ్ధము 

9४6 కానాడుగల |ప్రచుర[పచారమును వ్యక్తము చేయుచున్నది. ००००९ 

పక్షమున తిక్కన గణపతిదేవుని సందర్భించెననెడి చారి తకసత్యమునిచ్చట ९०२०६) 

సమంజసము. , 

దేశినృత్యములను కొన్నింటిని భంగ్యంతరముగా నాచన సోమనాథుకు హాడ 
సేరొ-నియున్నాడు (ఉ_త్తరవారివంళశము- 4-216) : 

` ఈం సనవోశాంత సేరూము నూహ WE wrdas 



చీ £. నృ ८ छर्म 259 

నుణజ్బూ(త లూగాడు 560० స్హ గిరులతో 

నాకాళలకి కోలాటమాడC( 

८5८ & 8 స_పసాగరములు6 బొరలంగ 

వరుణుండు గొెండిలి 2484८05 

మొకములచాయ వేజ్ొొక చందముగ నిల్చి 

కమలసంభవు(డు సెక్కుణ మొనర్చ 

మంగలములోని |పేలాలమాడ్కి-( జుక్క- 

లిక్కుడక్కుడ వడ దిక్కు లెనిమిదియును ` 

బగుల( బాశాలతలము గుబ్బటిల( 8९८7 

శారిపూరింప నప్పాంచజన్యరవము.” 

(శ్రీనాథుడు తన రచనలందు సెక్కు.చోట్ల చేశిన్భత్య (उण చేసియున్నాడు. 

అందు కొన్ని- 

“కుండలీదండలాసనక | 3८9 చెంఖణ సింధు కందుక ధమాళి చేల ॐ 

ण्ट న-కాది నృత్యంబులవలోకించుచు 9 వీ మేశ్యరవురాణము- 1-118. 

"ముని చూడామణియెల్లి సత్కళలకున్ మూర్జాథిషి కుండుగా 

వున జారీకరణాంగహారముల శావుల్ మించి కీ_ర్లించుచున్ 

శనివారోత్సవవేళం గన్గొనియె నాస్థానంబునన్ రాజనం 
దనయుంచదానును చెశిమార్గ మున గంధర్వాప్సరోనృ 5 

| ` ~ శకాశీఖండము-లి- 19. 

“కొదమ. మొగుళ్ళు చెరలును, దడంబడ( బడు వలుద 

వడగండ్లు పుప్పాంజలులును, నుజము చప్పుళ్ళు 

మర్చ్శళధ్వనులు గా గగన రంగ స్థలంబునం [గొ మె 

९९००7 (5699०7०८ బోడి గొండ్లి పరిఢవించె” 

-ऽ °$ 0८:54 -8-28. . 

నాయక రాజగు రఘునాధ నాయకుడు చేశినృత్యమును బాగుగా అభిమానించి ' 
నట్లు కన్పట్టుచున్నది. వాల్ఫీకిచరిత్రలో “పేరణి దండలాన్యమును బెక్కణి కుండలి = १८ 

జతుర్విధోదారములై న నాట్యములు” (8-42) అని రఘునాధుడు సేరొనుట గమనీంప 

దగినది. ఆయన రంభోర్వశుల చేతకూడ దేశి నృత్యమునే చేయించెను. 26 ఆన్థానమున 

చెక్కురు న_ర్తకీమణులు కలరనియయు, చారందరు చేశిన్భత్యములందు " వసిద్ది కెక్కిన 

వారనియు విజయరాఘవ నాయకుడును, చెంగళ్వ కాళకవియును సేరొనినారు : 



^“ 8263 పాత్రలు విజృంభించి యాగాజ 

వరునిముందజ నిల్వ చారి లోపలను 

४6 ८ గొనియరూపవకీవధూటి 

కొదలేక వెరణిం గోన జం|ద రేఖ 

మిక్కిలి కోపుల మెబవడి( జూపి 

జక్కి_ణి వినిపించె శశిరేఖ యపుడు 

నన(బో(డియగు లోక నాయికాకా౦త 

వనజలో చన కీక్షరవాణిలతాంగి 

దురువద శేళిక దురుసై న కోవ 

వరుస నటించిరి వన్నె మీజింగను 

కొరవంజి శివలీల గుజరాతిచదేకి 

విరిబోండ్లు కొొందటు వినిపించిరపుడు 

వణీలో చన యింపుగా నొక छ 

వీణా వాయించెను వింత రాగముల 

మురళి రజచాబు తంబుర & 0 ८5 ०0९3 

२९८2००८ ९०९० రావణవా_ప్రమన(గ 

విలసిల్లు జం|తముల్ = सै ९००९०१९ 

23 (49९9 కొందు వినిపించిరపుడు 

భువి మెచ్చ నచుకాభ్యుదయశకావ్యంబు 

నవరసనచి [తంబునలచరి [०९० 

హరువై న పారిజాతావారణంబు 

2268256८ జూపు వాల్మీకి చరి[త 

జానకీకల్యారణ చాటు కావగ్ధింబు 

తానిర్య హించిన తక్కిన కృతులు 

5065689 229202८ 2066829 తగిన 

సందర్భముల సమస్యలు సిక 80 

నెదుట సంగీత సాహిత్య నాట్యములు ` | 

మొదలై న విద్యలు మూరీ భవించె 

ననమించు నలచంచలాకుల కెల్ల 

గనకాంబరంబులు & ८०8 0 ८5325८7.“ 

రఘునాథ నాయ శకాభ్యుదయము.- పుటలు. 21.22 

రరఘునాథాభ్వుదయము- పుటలు 15-16 



२०) ९८ छ्य) వళి 

గీ. “భరత సంగీతసాహితీ |పముఖ విద్య 

గ 

joa 

లాకృ్ళతులుగన్న చందాన నబ్బ ముఖులు 

సరసముక్తాతవ[తచామురములలర 

వివిధ బిరుచాంక వాద్యముల్ వెలయనిల్వ. 

& ~ మెఖుంగులతీరున నిరుగడ 

వరుస బంగారుపావడలు 5268059 

పజిపుగావల గొన్న భానుమండలముల 

హారువున నపరంజి హరిగాలనుర 

మొగిలు మొ తంబులు మోహరించినరీతిం 

(బమ్ము ते| सच ధూపమ్ములలర 

విద్యావిశేషముల్ ॐ ९० వివరించు 

హావణిక బిరున వాదములు మొరయ 

వీరవేంకటరాయ పృధ్వీమహౌం[ద 

ద_త్త బహువిధ బిరుదముల్ దనరుచుండ 

సముఖమున నిల్చియాముద్దు “చం|ద శేఖ 

220 విద్యలు వినిసీంచె వింతయనంగ. 

त 246 కేలిక "८5०४5859 కాంత 

శబ్ల ण्ट 2 చంప కాఖ్య 

చెలువగు 88)-08 చెలువ “మూ = 

60 “కోమలవల్లి * గురునితంబ 

5552565 02020 'లోకనాయిశకాి లోలాశ&ి 

యలదేశి శకి రేఖ కాబ్ద నయన 

దరుపదంబులు “రత్నగిరి” నితంవినియును 

ెరణి విధము “భాగీరథి” యును 

మదనపదదూత్య నవరత్న మాలికాది- 

బహువిధాలక్యు నాట్య పపంఛ మెల్ల 

భఘనతవిలసిల్ల తక్కిన కాంత లెల్ల 

55००००९6 తమనేర్చులతిశయిల్ల. __ - भ 

१9 --०0205 శోణాధరయొక ठ, 

కిన్న ర ९88० కన్నెయొక శె 
చవలలో చనరో €) డ్వివదులు చదివెను 

త|త్ససంగము చేసెతరుణి యో ర్లు 



ముఖ వీణనే నెక ముదిత రాగముచేసె 

క్రొ ॐ గో యూ त 
5 మృ యొక్క తె 2९ ८ ( బు (దె 

తంబురా మొరయించె ధవళా&శి యొక్క- ర్ల 

+ న్వరమండలము మీచు నతియొక రు 

050 &“7 "5 0९9 రావణవా స్త ముడుకు 

దండెమీటులు చెంగులు తాళములును 

జోల నువ్యాల ధవళంబు లేల లమర' 

కొంద ణతివలు వినిపించి రందముగను.“* | 

చెంగల్వ కాళకవి “రాజ గేపాలవిలొసన్ష = 1-21-4 

వీరందరును, వేరొక సందర్భమున, చేమకూర వేంకటకవి 38 ంచినట్లుగా 

చెల(గి యింవుగ నగ(తాడ( చెప్పం జదువ 

వలవ వలపింప 56) ०५०९८०८ బోండు 

ఏపుల భరత కళా శాస్త్ర నివపుణులె న 

8८०८० పా |ॐ९०,.००९०००००००* _విజయవిలానము1-80. 

ఇందు శాళకవి “చం|దరేఖిను ఎక్కువగా వర్గించెను. అమె “ముద్దుచం|ద లేఖ 
అట ! వీర వేంకటపతిరాయ (కీ. శ. 1642 వరకు పాలించిన మూడన  వేంకటపతిరాయ 

పృధ్వీమహేం[దద త్త బహువిధ బిరుదములు శిలిగినదట. కావుననే కాళకవి తన కావ్యము 

నందు, ఆశ్వాసాంతభాగములను “చం[దరేఖా” చిహ్నితములుగా నొనర్చినాడు. ఈ 

చం|ధరేఖ పేరణి నృత్యమును చేసినట్లు విజయ'రాను त. ఇంక తక్కిన 
వారిలో రూపవతీ_ శశిరేఖా-లోకనాయికలను కాళకవి, విజయరాభఘవు లిరువురును 

చేరొనిరి. కీరవాణిని విజయరాఘవుడును, చంప కామూ ర్లీివధూటీ-కోమలవల్తీ -రత్న 

గిరిఛాగీరథులను కాళకవియును అధికముగా ేర్కొనిరి.. వారు. చేసిన నాట్యములు 

[కింది ఏధముగానుశ్న వి 

ry wa లే Fs ०, | ON 

ముదు చం|[ద రేఖ- బర ణి 

రూపవతి-వపదచాళి ( దేశకేళిి యని కాళకవి) 

శశిరేఖ -- కోపులతో కూడిన “జక్కిణి” (“డేశి” అని కాళకవి) 

లోకనాయిక' ~~ దురుపద కేళిక ('నవపదములు” అని కాళకవి) 

_ కీరవాణి ~ దురునై నకోవు 

- చంపక ४2 చూడామణి 

` మూ 025८००5 -- జక్కి_౯ి 

కోమలవల్లి కొరవు (కోవ 2) 



కం న్భ ९ రత్నావళి 

రత్నగిరి - ద (దు) రువదములు. 

భాగీరథి सि పేరణి; 

వీశేకాక కొరవంజి, శివలీల, గుజరాతి. దేశి మొదలగు నృత్యవిశేషములను 

మరి కొందరభఖినయించినారట; మనకు వేర్లు తెలియని వారింకెంతమందియున్నారో ? 

ఇట్లు నట్టువరాం[డు సంఖ్యాతీత లఅగుటశేతనే చేమకూర వేంకట కవి రఘునాథనాయ 

కుని “భరత విధ్యాధురంధరుడౌెట రంగస్భలంబు రామాలంకృ్ళతంబు చేసే” అని వర్ణించి 

యున్నాడు (విజయవిలానము- 1-21 ) నాయళ రాజలు ఆస్థాననృత్యములనే "కాక 

ఆరాధనా నృత్యములను కూడ పోషించినట్లు కాశళకవి ఠచన వలన తెలియుచున్నది 

(రాజగోపాలవిలాసము- 1-45). 

రఘునాథ నాయకుని కాలమున తంజావూరులో పెక్కు_ నాట్యశాల లున్న ట్లు 

విజయనిలానము (1-28) ను బట్టి తెలియుచున్నది. రఘునాథుని నగరులో నవరత్నమయ 

మైన నాటకశాల కలదట (రఘునాథనాయ శాభు రుద యము-పుట 17). 

కానురసు వేంకటపతి సోమయౌోజి రచించిన “విజయ రాఘవచం। ది కావివోర' 

మందలి నాయిక “బిటి నాటకశాల పడుచు అట! నాడు ఇట్టి “బె_టి నాటకశాలలుి 

శృరగాటకము (నాలుగు వీథులు కలియుచోటు) అందు ఎన్నికలవో? 

4 ఆం|ధచదే ठ = నృత్యకళ 

| नेष తెలుగు కావగాముల 6069 బహుళముగా న్భ త్త-సోట్య ७४ ॐ ¢ నేలు 

కలవు. 2569802 చూచినచో అందు వర్థితముఖై న “శాట్యశాలలు”, నృశ్యశాోల'లే అని 

శలియగలదు. ఇంచుమించుగా తెలుగు కవులందరును కొంచెముగానో, గొఫ్పగోగో, పడో 

ఒక సందర్భమును పురస్కరించుకొని నృత్యవర్థ్ణనలను చేసియున్నారు (చూ. తెలుగు నాటక 

వికాసము- పుటలు 89- 181). 

ఆంధ్రచేళమందలి (పాచీననృత్యనం[హదొయము [ప్రధానముగా రెండు శాఖ 

లుగా వర్ణి ల్లినది-మొదటిడి నట్టువమేళ నం([పబాయము; శెండవది నాట్యమేళ సంప 

చాయము. ఈ రెండు సం|పదాయములకును మూల [^ ంథములు నాట్యశాస్త్ర, అభినయ 

దర్పణాదులే. అయినను ఇవి (పదర్శన[క్రమములో భిన్నములై రెండు వేర్వేరు శాఖలు 

గా రూభొందినఫి. 
॥॥ ig - 
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ఆం (ధ చేశమునందలి శాస్త్రీయ నృత్యము 
| ॐ 

నట్టువ మేళములు నాట్య మేళములు 

८ | | 

= | | 11] 
చేవదానీ రాజన 8 భరాచిపూడి శ్ఞాగ ఇతర ఛాగ 

నం|పదాయము సం|పదాయము వతులు వతులు 

| (कष) | ] ` | 
| | | 
| మార్గవద్దతి దేశిపద్దతి | 

| | 
ఆశ్థాధన (పూజా) నృత్యము ९४ (వినోదము) | 
(ఆలయములో స్వామినన్ని ధిని) (కళాాణమంటపములో) 

छ | श्र Su నృత్య నాటకములు 
శౌ 342०९०6 > 33 సంబంధి | (కథా[పథానములు) 

न | (వీథినాటకములు) 
భామాకలాపము 69 కలాపము | 

| 
2 ̂ 268, 6९06 ८०९24020 

(పూర్వక థాయుతములు) 

(వీని ని |పదర్శి ంచువారే భాగవతులు) 

భాళత దేశమున, [పొచీన కాలమునుండియు చేవాలయములే లలితకోళ లన్నీ ౦టీ ' 
ని 'వట్టుగొమ్మలు. అట్టి కళలలో నృత్యముక టి. "ఆలయములో స్వామి సన్నిధీని జరిగెడి ` 
© एकु ऊपर తిములు కల్యాణమంటపమ. లో జరి7డి కేశికానృ త్యములు నటువ మేళ 

_నం|పదాయమునకు చెందినవి; వీనిని చెవదాసీలే చేయుదురు. అందున, స్వామి సన్ని ధిని 
९82८5532 నృత్యముచేయు నర 9 అధి కారము[దలను పొందిన చేవదాసీలశే కలదు 

అచ్చట న్నతరము చేంయుడ£ికు తక్కినవారి थ् తలేదు. విజయనగరరాజుల కాలములో 

చేవచాసీలు పవి|త జీవనమును గడసెడి జబారనియు, దేవదాసి కావలసిన వ్యకి ఫదేం.౫ 

[పాణుతుందే దేవాలయమున క ర్పింతురనియు, అప్పుకు దెవునకును ఆమెకును “పెండి 

హోత్సవపురస్సరముగా, జరుగుననియు, ఆమె ఢేవుని సేవకు అర్బింపబ డినద గుటచేత 

^ "तरक అయినదనియు జార్భోజా అను విడేశయా | తికుడు 36 ०. ०८२०० డెను. తన జీవిత 



క్రీం నృ_త్తరత్నా వళీ 

సర్వన్వమును చేవచేవుని సేవకే అంకిత మొనర్చి, తడై క్యమునకు తవాతవావడి, భగవంతుని 

లోలయించిన చేవదాని (గిరిక) కవిన[మాట్ విశ్వనాథ నత్యునారాయణగారి “వేయి 

పడగలు”లో వర్ణితమైనది; అట్టివాశే నిజమైనదేవచాసీలు, ! 

ఇంక ఆలయపుటావరణలో, కల్య్యాణమంటపమందు సామి నీ కొలువె. 

యున్న ప్పుడు చేవదాసీలే కాక నృత్య విద్యాపారంగత లై న బారాంగనలును నృత్యము 

చేయవచ్చును. .ఇది వినోచార్భ మేర్చడినది కనుక దీనికి “కేళిక' అని సేరు.! 

దేవాలయములందు ఒకరికిమించిన చేవదాసీలుండవచ్చును. కాని, రాజాస్థాన 

ములందు, సాధారణముగా ఒక్క తెయే “రాజన ठः ఉండును, చాళుర్య రాజుల కాలము 

లోని చెల్ల వ్వ, చామెకాంబలు; శకాకతీయులనాటి మాచల్లేవి, కర్బూరవసంతరాయబిరు 

దాంచితుడగు కుమారగిరి రెడ్డి యాస్థానమందలి లకుమాబేవి, ( కృీక్ళవ్ణ్య దేవరాయల ఆస్థాన 

మందలిరంజకంకుప్పాయి, నాయక రాజుల € నమందలి ముద్దు చం|ద రేఖ [పభ్బతులు ఇట్ట 

వారే. ఈ నట్టువమేళములందు ˆ హంగుదారులు” కొందరుందురు; సాధారణముగా గురువు 

[బావ్మాణుడే అయియుండును. చేవచాసీ-రాజన_ర్రకీ నృత్యములు రెండును పకపా[త 

హోర్యము లే (Solo-type dances). రాజాస్థానములందలి నృత్యములు రెండువిధములు- 

మార్గపద్దతి; దేశి పద్దతి. ఇందు మార్గపద్ధతి నాట్యశాస్తా"నుసారి; ఇంక చేశివద్దతి ఆయా 

సీమలకు [పత్యేక మైనది. తిక్కన సోమయౌోజి పేర్కొన్న ధండలాసిక, కుండలి, | పేంఖణము, 

పేరణి అనునవి దేశిపద్ద తికి చెందినవే. ఈ దేశిపద్దతులను విపులముగా ఏడవ యధ్యాయ 

మున జాయన వర్జించియున్నాడు. ఈ చేశిపద్దతులు నాయకరాజుల కాలములో ण्डु 

చెందినవని చెప్పవచ్చును. 

" 80४ భారత-భాగవత- రామాయశగాదులందలి కథలను స్వీకరించి, వాటికి 

నృత్యములను మేళవించి నాటకముగా [పదర్శించువారిది “నాట్య మేళము” అనబడును; ఈ 

(పదర్శనములను “నృత్యనాటకములు' (ఉపరూపకములు : dance dramas) అందురు. 

వీటిని యక్షగానములనుట కూడ పరిపాటి. భగవంతుని ई ९८०७० సంబంధించినవై, భగవచా 

రాధనమే ధ్యేయముగా కలవి కాన ఈ నృత్య నాటక ములకు “భాగవతములు’ అనియు, 

"1. చేవుని కంకితము చేయబడిన “దేవచానీలు అనలిత |బవహాచారిణులగుటచేత కంకితము చేయబడిన “దేవదాసీలు అస్థలిత [బవ్మాచారిణుల గుటచేత 

“దేవదాసీకులము” అనునది ఏర్పడుట కవకాశములేకుండెను. उ, |క్రమముగా 

అనిష్టత గీనది. దైె_వసేవ అ| పశాన్యమై మానవ నేవ ([బారంభ మెనది; తత్సలముగా 

కులమొకటియేర్చడినది; అదియే చారాంగచనాకులము. నాట్యశాస్త్ర-కామనూ[త్ర- 

అభినయదర్చణాదులందు ठंडक [పశంసలేదు. కాగా ఈ దేవదాసీ వ్యవస్థ 

ఎప్పుడు [పొరంభమైనదో తెలియదు. ఇట్టి వ్యవస్థ ఇతర చేశములందును ఏదో ఒక థి 
రూపమున కన్సట్ల గలదు (చూ Devadasi by Sri Santosh Chatterjee). । 
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వీటిని [పదర్శించు న ర్లకులకు “భాగవతులు? అనియు పిర్లు వచ్చినవి. ఇవి నాలుగు వీథు 

లును కలియుచోట (శృంగాటకమునందు) [పదర్శింపబడుచుండుట చేశ వీనికి “సీఢథిభాగవత 

ములు’, ోవీథినాటకములు' అను పర్లు వచ్చినవి. పూర్వక ఛాయుతములగుటచేకను, బహు 

నర్తకులు, త_త్తదుచిత వేష ధారణము కలిగినవగుటచేశను ఇవి నాట్యశాఖకుచెందిన వగు 

చున్నవి; వీనిని ప్రదర్శించుచారు “నాట్య कक అగుచున్నారు. నాట్య మేళములవారు 

నృత్యనాటకములసే కాక “కలాపము లను కూడ [పదర్శ్భింతురు. ఈ కలాపములొొక 

విశిష్టసృష్టీ, నాయకరాజుల "కాలములో రాజసంబంధి కథలు, కల్పితసాంఘికకథలు 

కూడ నృత్యనాటకముల కతివృ_త్రములై నవి. ఈ నాట్య మేళములందు కూచిపూడి భాగ. 

వతులు ను|పసిస్టులు. పీరిమేళములందు (०७ [వవేశములేదు. అంతేకాదు. కూచిపూడి 

చారందరును [బాహ్మణులే. కాని అరా చీనకా లములో పీచ్చుకకుంట్లు మున్నగువారు 

నృత్యనాటక ములను, వారాంగనలు కలాసములను నేర్చి |వదర్శింపసాగిని. వీరికి గురువులో 

లేదా ఆ గురువులకు గురువులో కూచిపూడి సం|పదాయములో లిక్షణమును బడసినబారే 

అగుట గమనింపవచ్చును. ఇట్లు కూచిపూడి సం|[పదాయము తెలుగు _చేళమందంతఓను 

అల్లుకొని పోవుటయేశాదు, నాయకరాజుల కాలములో తంజావూరు |పౌంతములకును 

పాకినది. నేటి మేలట్టూరులోని నృత్య నాటకసం|[ప్రచాయము కూచిపూడి నాట్య మేళ 

నం[పదాయమే." కూచిపూడి వారు కొందరు దశిణదేశమున స్పి రవడినశ్లే, మరికొందరు 

గోలొండ నవాబులవ లన సమ్మానిత్ఫు లె కర్నూలు జిల్లాలో స్పీరపడినారు; అట్టివాగే 

“కోటకొండ భాగవతులు”. 

తెలుగుచేశమున _ వీరశైవమత _ విజృంభణముతో  నృత్యములు, నాట్య 

ములు సాంఘీకకళలుగా రూపొందినవి. అవి |కమముగా ఫీరరహితుల పాలబడి, 

నట-న ర్లకులు నీతి బాహబ్యులై సంచరించుచు నిందుర్ణలై నారు. కళాకారుడు తన కళా 

శక్తిత్రో [పజలను సంస్కరించి అభ్యుదయ మార్గ మున నడిపింవగలవాడే అయినను, నాట్య 

మందు కొర శే సృష్టింపబడినను, ఒక ్దళలో [ప్రజల నై శవతనముతో చాటు కళలును 

1. శెలుగు దేశమున కూచిపూడి నాట్యమెట్లినో మళయాళ చేశమున “కథాకళి” 

అట్టిది. ఈ కథాకళి నాట్యమునకు |క్రీ. శ. 16975-1660 చాటి "వాడగు కొ్త 

రక్కరరాజు మూలపురుషుడు. కీ.శ, 15089-1609 [పొంతముల విజయనగ రమున 

వీర నరసింవారాయల యెదుట నాట్య| పద ర్శన మొనసంగిన కూచిపూడి నాట్య 

మేళము, ఆ [పొంతములందే మళయాళ దేశమునుకూడ సంది ర్భించి, |కదర్శనము 

లొనంగినట్లు తెలియుచున్నది. కూచిపూడి వారి నాట్యరళ చేరకముకాగా, 

కొ త్రరక్కరరాజు నొడు ఆ చేశమందున్న 'కుడియాట్లము'ను సంస్కరించి, నేటి 

కథాకశళీకి రూవులు దిద్దియుండును. నాడు కథాకళి మేళనులును, కూచిపూడి 

మేళములును [బ్రాహ్మణ మేళములేయగుట గమనింపద గినది క 



छः २ త్త్రరత్నా వలీ 

పతనములగుట తటస్ఫి ంచుచుండును. ఇట్ట పతనోన్నతులు ఆయా కాలములందు కళలకు 

సహాజముంలే. 18 వ శత్రాబ్షిలో, కాకతీయుల కాలములో, నృత కక కు రాజాన్థె న | ठ 

గౌరవములు కలిగించుటకు |పయత్నములు జరిగినట్లు इकः చున్నది; అసలు ఈ”ఉద్యమ 

మునకు [జాహ్మణులు గురుపీథమును వహించినారు; రాజులును, శరాజబంధువులును, 

మంతోసేనానులును పట్టుగొమ్మ,లై నారు. జాయపసేనానికి నృత్యగురువగు గుండా 

మాత్ఫ్యుడును, నూత్నభర తాచార్ఫుడుగా కీ ర్రింపబడిన వెన్నెలకంటి సూ రామాత్సుడును 

చావ్మాణులు. కూచిపూడి నాట్యకళకు మూలపురుషుడు గా, భామాక లాపసస్హ గా 

పిసిద్ది చెందిన 8 ठं ०८ 9 యోగియును నాడు నాట్యక ళోర్గరణమునకు సూనుకొనిన 

బావా ణులలో ఒక డె యుండును (చూ. నా వ్యానము-సి दु०८ १ యోగి ~ భారతి 

జనవరి- 18 60) 

సిర్జేంద యోగిని గూక్చి పరంపరాగతముగా వినవచ్చెడి ఐతివ్యాములు వెక్కులు 

కలవే కాని చారిత” కా ధారములు కన్పట్లవు. సిద్దేందు)డు 16 న శశాబికి పరఠదినవోడుని 

కొందరు విమర్శకులు సిద్ధాంతించియున్నారు. కాన) అది విశ్వననీంయుముగా. కసన్చట్టరు. 

పసిద్దమైన మాచుపల్లి కై_ఫీయత్తునుబట్టి క్ర, శ. 1500 నాటికే కూచిపూడి (क; 

భాగవతులు సుపిిసిర్దులై నారనియు, చారి మేళ మొకటి విజయనగరము उ డూ 

|పాంతములందు నంచారము చేయుచు కేళికా| పద ర్భనముల నొసంగాననియు + 

చున్నది. కావున కూచిపూడి నాట్యకళకు మూలపురుమషమడగు సిరద్దేందుడు విధిగా కీ. శ. 

1500 నాటికి పూర్యుడగును; అనగా ఏ 18 వ छक) కో చెందిన వాడగుచున్నాడు. 

రూచిపూ డి వారి | 6, |ప్రపథమముగా మాచుపల్లి కైఏయతు నందు 

గలదు. (यि చేవరాయల సవతి అన్నగాలై_న వీరనరసింహరాయల కాలము (కీ.శ. 

1906-09) లో విజయనగరమున కూచిపూడి భాగవతులు “కేళిక” ను |ప్రదర్శించినట్లు దీని. 

వలన తెలియుచున్నది. ఈ కై ఫీయతులో కొంత భాగమును డాక్టరు నేఖటూరి వెంకట 

రమణయ్య గారు రచించిన విజయనగరసా[మా జ్యపు మూడవ రాజవంశ చరి[తకు ఒక అను 

బంధముగా చేగ్చినారు. (Studies in the History of the third Dynisty of 

Vijayanagar - ए. 462-63) దాని నీ (క్రంద నుచావారించుచున్నాను== 

“ఆయన (సంజెట గురవరాజు) చాలా దినములు జీవించి |వ్రభుత్వముచేసినందున 

ఆయనను తాతగురవరాజు అని చెప్పుకొనే వారు... ఆ గురవరాజు |పభుత్వములో 

(పజలకు అతిీదారుణ శిత చేయిస్తూవుండే వారు. [పజల వద్ధ ద్రవ్య అక్ర © € చేసే 253९ 

త్వరగా సొమ్ము యివ్వకపోశతే (స్త్రీలను తీనుకవచ్చి స్థనాలకు చిరుతలు" పట్టించేవారు. 
మ. 

1. రెండుక[రలను చేర్చి, ఒకపక్క కొనలుచేర్చి కట్టి, రెండవ ప్రక్క కొనలను విడ 

దీసి రెండుచేతులతో పట్టుకొని, ఆ & [८९ సందున చేతి| వేళ్ళను, एम 

అడక _కైరలో ९, త్తినట్లు ఒత్తుటనే చిరుతలు పట్టించడం అనేవారు. ' त 



మరక 3౫ 

ఆలాగంటి దినములలో వినుకొండ తట్టున కూంచిపూడి బనే [(గామం నుంచి 

|తాహ్మాణులు భాగవతులనే వేవషఛారులు క్రీ ర్హన నిమి_త్తమె యీ స్తళమునకు (మాచుపల్లి 8 

దక్షిణ భాగమందలి కోటకు) వచ్చివుండి నంజెట గురవరాజుగారి ठ्ठ దారుణ |వభుత్వం 

చూచి యిక్కడనుండి లేచిపోయి విద్యానగరమునకు పోయి, అక్కడ వీరనరసింవారాయలు 

రాజ్యపరిపాలనంచేస్తూవుండగా భాగవతులు దర్శనం అయి కేక (ఆట) అడుగగా శలవు 

యిచ్చినారు. కూచిపూడి మేళంవాండ్లు చాలా విద్యావంతులని |పనిద్ధిగా వినికిడి వున్నందున 

రాయలవారు (స్త్రీలు సనో చూడవలెనని నగర్భవద్ద దివాణములో § 58 శలవుయిచ్చి 

నారు. అక్కడ కీ రన వినికి చేసేటప్పుడు 25०56) గురవరాజు వేషం 6 వేెకతు, 

యిద్దరు బం|టోతుల వేషం వేనుకొని, సంజెట గురవరాజు వలేనే ఆ వేవషగాడు కూర్చుండి, 

రాయల సమకశమందు ఆ ప్ర యొక్క _స్హనాలకు చిరుతలు పట్టించి సొమ్ము యివ్వమని 

తవాళ్ళీలు చేసినట్లు వినికి చేసినారు. 

అప్పుడు రాయలవారు చూచి అది ఏమి అని అడుగగా ముఖస్తులయినచారు భాగ 

వతుల ముఖతా ఆ వర్తమానము त శిద్దవటంసీమలో నంఇెట గురవరాజు అనే 
ఆయిన [పజలవద్దనుంచి (2 र ०४ ణ చేసేయెడల స్ర్రీలను కతీనుకపోయి యీ [పకారము 

గనె తవాళశ్ళీలు చేస్తు న్నారుగనుక యేలినవారికి తేటపడేటంద్యుకె ఈ [పకారం వేషములు 

కొట్టి వినికి చేసినారని విన్నపంశాయగ్యా చాలా తీత్లంచేసి, మరునాడు ఉదయమందు 

ఆ సంగతి తిరుగా జ్ఞాపకం సేయమని ॐ © నవారికి ఆజ్ఞ ఇచ్చినారు. ఆ రా|లతి క 45 

సాంతమయిన వెనుక శెల్లవారినపిమ్మట రాయలవారు కాలోచిత కృత్యములు తీర్చు 

కొని, ఆస్ట్రానమునకు వచ్చి చేరోలగముననుండి తమవద్ద కార్యభాశకులు వచ్చి సంబిట 

గురువ రాజుగారి వ రమానం జాపకం చేయగా విని (పథానులను నానాయకులను పిలి 

పించి ముహిముకు (ఒక ముఖ్య కార్యమునకు) నైన్యము సిద్ధము చేయించవలసినదని శెలవు 

0०:4९ > ఆస్లాన పంజరములో చిలుక జయం జయం జయం అని మూడుసార్లు పలికినది 

ఆ పలుకులు నముసోరాజు విని యిదే మనకు శకునము అని అప్పుడే रक्त బయట 

వేయించి, కోట పళ్చిమద్యారము వెలుపట భానుజండా వేయించి శిబ్బందీ బట్టువాశాలుగ 

చేయించి నైన్యం యావత్తుకు ఖర్చు వెచ్చములకు యిప్పించి ఆ మొహిముకు, రాయల 

కొమోారుడు అనిపించుకొనీ వున్న యినుమాలుఖానుడనే తురక సర్గారుడుగా మొక 

४९० (నిర్లయము జేసి, అతనిని ' పిలిపించి 'సమక్షమందు వలసిన బుద్దిమతులు శలవు 
యట్ ఈంబూలం యివ్యగాౌ ఆ సరడారుడు తాంబూలం ఆందుకొని, సంజెట గురొద 

ए 2 ९. अ. | ४९४2९, 206६ J ఎచై_న్టమును వెంట బెట్టుక వచ్చి గుగవరాజుగారు ఉన్న 

కోటకు పళ్చిమ. వై-పున వున్న బంఢ్లకనమమీద లడాయిచేసి, కనమెవున్న చౌకి విరగ 

బొడిచి, క*మఫాధుఅయివచ్చి కోటకు పళ్చిమభాగమందు దిగివుండి ఆ దినం एर [8 

కోటకు >; వైపున వున్న గుండ్లకట్ల అనే సన్నకొండమీడను దమదచమాలు యె క్తి 

మ్రైవార్గాలు (ఫిరంగి పెళ్లై దిబ్బ) क ००४०६ కోటమీద లడాయి షురువు చేసినంతట 
eee sp 

mm 
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శక్తి వున్నంత మట్టుకు కోటలో నుంచిన్నీ వటువారు జవాబుయిచ్చినారు, అంతట కోట 

లో నిభావుచెయ్యలేక కౌలుమీద (అభయం పొంది) కోట యివ్వగా అప్పుడా గురవ 

రాజును పట్టుకొని తల తీనుకొని పోయినారు. కోటలో స్రీలు, బాలురు అందరు దేహా 

త్యాగము చెసొనార్ను."ి 

చె ` 34038262 కూచిసూడిచారు |బావహ్మణభాగ వతులని న్ప్నషముగా గలదు 

వారు తమ నాటంమేళముతో (६ శ, 1506-09 |పొంతా నాటికే చేశనసంచారము చేయు 

న్నారు. చారు విద్వాంసులని [586 5०6 యుండుటచేత రాచనగరులో |[వదర్శించుట 

కవ కాళము కలిగినది. ఇందులో కీర్తన, *శేళశిక అనెడి 25243069 పర్యాయపదములుగా 

|ద్రేయుక్షము అయినవి. కీర్శన వినికి చేసేటప్పుడు సంజెట గురువరాజు [పభ్భతుల వేషము 

లతో తవాశ్ళీలు పద్దతి వినికి చేసినారట. అనగా, నాటి కీర్తన లేదా శేశికకంశు ఈ 

ఘట్టము భిన్న మనియు, శేశిక మధ్యలో ఈ ఘట్టము [పదర్శింపబడె ననియు తెలియగలదు. 

అ్యతియేశాదు, ఈ ఘట్టము ముగిసిన తరువాత అసలు శేళిక ఇంకను సాగినట్లు తరువాతి 

వాక్యములు స్పష్టము చేయుచున్నవి. |వపదర్శ్భనసమయములో, మధ్యమధ్య, [పజల ఉబుసు 

బోకకు, నటుల 8 | 7 ००86०९६० కూచిపూడి న_ర్ల్గకులు హాన్యములను  |ప్రదర్శించుచుండుట్ల 

20] పదాయము. అందులో త ఆఈ్మా-లసాంఘీక పరిస్సి తుల్వవె విమర్శలుకూడ సాగు 

చుండును. గురవరాజు తహాశ్ళీలు భుట్టము అట్లు మధ్యలో |వదర్శిత न. 

గురవరాజుచరి[త మధ్యలో | పవర్శింపసబడిన చిన్న ఘట మునచో నాడు పూరి గా 

(సదర్శింపబడిన కేశిక లేదా కీర్తన ఎట్టి ది! “శకేధికి అనగా ఆట అనియు, కీ రని నగా 

భగ వత్సంబంధ మెన స్తుతి అనీయు నర్జములు, భగ వత్సంబంధ మెన కథను పదర్శించువారు 

అగుటచేతనే బారు ఛాగవతులయిరి. నాడు చారు [56) ०९56 నాటకముశకాదు. నాట 

కమే అయినచో, ఆ పదము స్పష్టముగా (२००००, యుండెడిది. వారా నాడు నుప్ర* 

సీద్ద మైన భామాకలావమువే (పదర్శించినారు. 

శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కాలములో నాటక] పదర్శనములు .వేరుగా సాగుచున్న ట్లు 

తెలియుచున్నది. (కీ.శ. 1514 నాటి ఒక శాసనము (M. ए, R. No. 556 of 1916) 
లో (శేశవస్వామి ఆలయము సృంభముమీద) నాటి నటీనటుల పేర్లు కలవు-తిరుపతూూరి 

లోని సోమరన కుమారుడైన కర్లంబసవరన చేగయ్యకుమారుడై న నట్టువ నాగయ్యకు, 

పోతవరం నివాసిఅయిన నట్టువ తిమ్మయ్య కుమా_రై అయిన పా|త్రికి “శాయికుం(కొం)డ 

నాటకము"ను |పదర్శించి నందులకు కొంత భూమిని దానముచేసిన విషయము నీ శాసనము 

వివరించు చున్నది. తిమ్మయ కుమార్తె సరు ఇందు పెరొనబడ లేదు. కాని ఆమె 

పాతి (నర్గకి యట. కాగా ఈ తశాయికొండ నాటకము నృత్యనాటకమై యుండును. 
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నటవృ_త్తి వంశపారంపర్యముగా వచ్చుచుండుట ఇందు द మగుచున్నది. _అంశేశకాదు 

నాడు (స్త్రీ, పురుషులు కలిసియే (పదర్శ్భనము లిచ్చుచున్నారు. ఈ పద్దతికి అపవాదము 

కూచిపూడి మేళము. ఇందులో అందరును పురుషులే. ఛామాకలాపమును బహుకాలము 

పదర్శించి छन कठ కూచిపూడి భాగవతులు తరువాతి కాలములో. నృత్యనాటకము 

లను. చేపట్టి యుందురు. వీరి యీ నృళ్యనాటక సం|పదాయమే మేలట్టూరిలో కూడా 
५. 

పాదుకొన్నది. ఇంక వీథినాటకములకు తంజావూరు పట్టుగొమ్మ ठ అయినది. 

ఇప్పుడింక తెలుగుకావ్యములనుండి ఆ ౦రూా నృతరములకు సంబంధించిన యుదా 

వారణము తొసంగుదును. 

ఆరాధనానృ త్యము లు 

నృత్య సంగీతములకు సాత వాహానుల, ఇజ్యాకుల కాలములలో రాజాస్థానములు 

ఆటపట్టులు కాగా, చాళుక్య చోళుల కాలములో చేచాలయములు ఆటపట్టు లెనట్లు 0 

రించుచున్నది. నాటి శాననములనుబట్టి ఆ కాలములలో సెక్కు. చేవాలయములందు 

నాట్యమండపములు నిర్మితము అయినట్లు తెలియుచున్నది. స్వామి అర్బనసమయములో, 

ఇతరసీవలను ९८९ ర్లించెడి సమయములో గాయక న _ర్హకులు శివాలయములో శౌ వకథ 

అను, + =© 2४58 क ०८> పాడుట, ఆడుట ఆచారమయినది. ఈ ఆచారము 

వలననే నాట్యమండ పనిర్యాణముతో బాటు గాయక న ర్గకులకు భూవసతు లేర్పర చుట 

కూడ జరిగినది. ఉదావహారణముగా శక 1172 (కీ छ. 1250) నాటి శాసనము 

४ (8) వీధీ నరసిందాడెవ సం|పదాయము  సానులు ముప్పం|డును,' మద్యల 

కాం|డు' ఆరునురును, నట్టువుం ఒకరుడు, మొఖరి ఆవంజకాడుు కరడ కాండు 

కాహాళశకాండుు మేలినాయకుంగా నం|పదాయమునకు మాడలపోలి భోగముగొని 

ఆచం[చార్మము గొల్వంగలారు (S. 1 l.voe. v No. 1150-A. R. No. 272 

of 1897). జ'నాడు (४, కూర్మాది చేవచాలయములందలి నట న _ర్గకుల చర్జుకూడ శానన 

ములవలన తెలియు చున్నది. ఎరునటువు, వానికొడ్చు. నరసింవా మండలికుండు, నట్టువ 

సోమయ్య, నట్టువ [5 ९, గణికా విభూషిణి [పోలమ, | [పోలనట్టువు చెల్లెలు అక్మా-సాని 

Sr Lh el utes 

1. బకే చేచాలయమున పలువురు దేవదాసీలు (సానులు) ఉండవచ్చును, ఇప్పట్ల 

శ్రీనాథుని రచనకూడ పరిశీలింపవచ్చును 

“గీతవాది|త నృత్యంబు కేవలంబు 

శంభునకు २१८९७०९० సం|భమింప 

నప్సరః (స్త్రీల నర్చ్పించె నాఖునూణు 

ఛాలలను యువతుల జంభభంజనుండు” -ఖీమేశ్ణరపురాణము-౪|-78 
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మొదలగువారు. పూర్వ చాళుక్కుల కాలములో శివాలయములకు పెక్కు. దానము లొసనంగ 

బడినపి. అటి చానములకు ముఖ్యకారణములలో ఒకటి చతుర్వి ధాతోదగ-గాయక -నటీ- 

న_ర్తక పోషణము. కొన్ని శాననములలో ఆ యా చైవమాల అంగ-రంగ భోేగములకు 

దానాదులొనంగ బడినట్లు కలదు. “అంగభోగ” మనగా దేవుని అలంకరణ २ వేద్యాదులకు 

నంబంధించిన సేవ; ఇంక ““రంగభోగిమనగా నృత్య సంగిత సేవ. శక. 1172 నాటి శానన 

మందు చేరొన్న సానులు వాద్యకాం[డు ఈ రంగభోగమునకు సంబంధించిన వారే. 

కాగా శెలుగుచేళమున పూర్వ, నుధ్య కాలములలో న_ర్శకులు, నాట్యమండ 

పములేని దేవాలయము ఉండెడిది కాదని |గహిొంచవచ్చును. అంతేకాదు చదలవాడ 

మల్లన్న చోళచేశమును గూర్చి చెప్పిన [8०6 పద్యము, ఆ కాలమునాటి శెలుగుదేశము 

నకు కూడ చక్కగా ९९०००००5 

“తిరునాళ్ళును, చేరులు, ననవరతంబును నంగరంగ వై.భవములునుం 

దిళమగును చేవళంబులం బర(గయగనొక కోడిగూయు పల్లి యనై నన్” 

(వి పనారాయణ చరి|తము-1 -60) 

పూజాసమయనృత్యవర్థ్ణ నము పాల్కురికి సోమనాథుని బసవవురాణమున 

కన్చ్సట్టు చున్నది. ముగ్గ సంగయ్య కథలో పూజా నృత్యవిధానము వర్ణిత మైనది. లంజెణిళ 
మనగా నదియునొక విధమగు లింగార్చన కాబోలునని తలచిన ముగ్గనంగయ్య భక్తు 

రాలైన ఒక గణిక' ఇంటిశేగినప్పుడా మె చం|దోదయానంతరము నృత్యము చేయించినది. ` 

-( వుటలు-ర్లి- 54 ) : 

“అనయంబులింగ పూజనల నటించు - తనదు? విలాసినీజనుల రావించి 

యక్కమవోదెేవి ! యల్ల 59 ७९० - జకొల్చి వేగంబ సంధించుకొనుము 

న్వరమానమున బసవ|పమథవ్వ! - కరమర్శి( బట్టుము కావాళలోలి 

సకళవ్వ ! నీవును నంగళవ్యయును ~ నొకరీతి నిలువుడు నుకరంబుగా(గ 

బాలరు[దమ ! యొత్తుపట్లయ బాసే - (గోలు (వాళకోలు ?) వాయింవుము, 

గుడ్డవ్వ ! నివు 

# 

५.१ 
# 

సిటిశాళమువటు, శివచేవి! నీవు - నటన 59 छ 6०९० సరసం 268०१ 

400९3 - ०5253 | మ హేాళ్యరి | వీరభ|ద ~ లింగవ్య! మీరు గేశికలు సేయయుండు 

రమణదుకూలాంబరమును గంచుకము ~ నమరించి కొని చల్ల డము విగియించి 

యే తెమ్ము నీను వురాతమ్మ ! శీఘ్ర - మాతతమ్ముగ నృత్యమాడుదుగాని : 
కాళముల్వట్టు(డు దాళగింవుండు ~ నాళతివేళకు నందు, ననుచు 

నవిరళంబుగ నంత నార్భటం 9.2) ~ జవనికో రప్పించి నరసమై నిలిచి 

धै ०९०2९१4) ముఖరసంబును సాష్ట వమ్ము - లలియు భావంబు ధూకళియు రుంకోళియు 



&§ & ` 8६ 

25268433 శేవయు వి భమమును చేఖయును - 5605904 & రీతి నృత్యంబు సలువ 

లింగార్భ్చనంబు సల్తీ ९८ చేయుచును - మంగళారవనములు సంగడినులియి. 

ఇది ఇంటిలో జరిగిన లింగార్చనా (శివపూజా )నమయనృత్యము. 9०८ 

చేరె-నబడిన “వురాతమ్మి' నర్తకి; తక్కిన వారందరును వాంగుదారులు (శై_వసం|ప 

చాంయమున బసివిరాం[డు కలరు.; కాని వారు దెవచాసీలవంటి వారు కాదు. 

26 రాజులు ఈకశ్యరుని పూజించునప్పుడు నృత్యములు జరుగుచుం డెడివని 

శ్రీనాథుడు వర్ణించి (యుండెను- 

“వల్ల కి, చక్కి కావహళము వంశముడక్కవహు(డుక్క యుర్గ రల్ 

८२०९ 845०9०८५ ९०0७ १5९ ०८ छण బద్ద మె 

యుల్ల్ల సిత|పబంధముల_ కొప్పుగనాడుదు ర|గ వెదినె ८ 

బల్ల వపాణు లీక్యరునిం బంటమహీశులు పూజ సేయగన్ ” 

—- కాశీఖండము 1-56. 

చితభారళక్భతిపతియైన ००२९ = लज | వభు వెన చితాబు 

ఖానుడు పరిపాలించెడి పకశళిలానగరమందు శివుని మెదుట నిత్యమును నృతరములు 

జరీగాడివట- 

“నంతతోత్సవ తోషి తళంభులింగ 

నమ్ము ఖేందు $ 0९ చారుమంట 

పనలీ నృత్యద ౦గనా పాదరణిత 
@ 

నూపురంబగు నేక శిలాపురంబు.” చి తణారతము-1-10 

కొజువి గోవరాజు సింహాసనద్వా[త్రింశికలో _శివాలయమందలి నృత్యమును 

258 ०5: _VHI-72 - 
६9 \ ८ 

గంగానదిలోని ఉస్థ తీర్ధము నుండి వెలువడిన ఎనమండుగురు స్రీలు ఒడ్డున “ల 

శివుని గుడిలో ఒక నాటి एम &, ४ & ९2 సామజలజముల పూజిరచి, నాట్య సన్నా 

హము 588. అప్పుడు 

“కతీఘున మర్ప ళా 2.54; ०233 న ర్వదినాల్లు వా 20९ 

ర్లతులును దృ్భగ్విలాసదులుం గన్నుల సండుగగాయగం చాళనం 

గతులు 5९००८ బాదకటక్రంబులు( (మోయ रण्ड ण త 

తె దా “ए ~ 6.29. ८ | +^ ̂  భా 8 గ 99 కైతె తొలుకారు |క్రొ మ్యెలు(గుకై వడిం ద|దనభావపుప్టిగన్ 

~ 
~ .-- వైన कन శివవూజానమయ నృత్య[పళంనలు. कुल సమయ 
9 { 8०९० కాడ కొందరు చేనియు న్నారు- 



४० నృ_త్తరత్నావళీ 

విష్ణుచిత్తుని సాగనంపవచ్చిన పాండ్య నగరి దొరలు విల్లు పుతూరులో.- 

“ఉలుపాల్వట్లిన యిండ్ల మజ్జన నృపా ర్లోచారభు క్రి |కియో 
€> య ॐ లా न 

९९०, రేవారి కొల్వునన్ వివిధలాన్యస్పర్థి సు|భ్రూ-| భుకుం 
నుల వాదుల్భ్బరి దర్చివుచ్చి, మణివాసోభూసణ గామమున్ 

జలజా తాతునకున్ సమర్పణమునిష్థం కేసి, యవ్వేకువన్ ” 
పాండ్యనగరికి తరలి పోయిరట. | 

దా కీక్ళష్ల చెవరాయల ఆము క్షమాల్యద-1V-86. 

మవార్నవమి ఉత్సవనమయములలో తొమ్మిది రోజులును రాయలవారు 
(పత్యుదయమును చై వసందర్భనమునకు వచ్చెడివాడనియు, ఆతడు దై వసందర్భ్శనము 

చేయుచున్నంత रो, ఆ తరువాత చాలసేపటి వరకును నర్తకీమణులు నృత్యము 
చేయుచుండెడివారనియు ఫేయను అను విచేళ యా! తికుడు వర్ణి ంచియుండెను. 

మట్టి అనంతిభూపాల।| పణీతమగు కకుత్ స్థవిజయములో (8) ८0 

కొరకు నిర్మించిన ఆలయమున “ఒక [పదతీణ విధినుభయచనాట్యంబుల 253 ०९०९६०८ 

జం[ద శాలలునిచి” నట్లు వర్ణి ంవబడినది (I-12). 

వసుచరి[తలోని కింది పద్యమునందు. (111- 158) 9 5००52 24259 0992529९ 0653 

०  నం|వచాయము  నూచిత మైనది. (యజ్ఞ యాగాది నమయములందు. 

యువతులు నృత్యము చేసెడివారని వేష వాజ్ఞయమునుబట్ట తెలియుచున్నది). 

“వనజముఖుల్ గనుంగొని రవారిత వారితరంగ రంగ న 

రన సలిల|భమణ |భమణ రంగదభంగ రథాంగధామమున్ 

మనసిజహోమకుండనిభమంజులక ౦జగ తాళిధూమమున్ 

ధనదనరోజధామసమధామము నొక్క- సరోలలామమున్ .” 

రాజస్థాన నృత్య ములు 

[६.4 భావవ్యంజనాదియు కం నృత్యమితీర్య శే 

ఏతన్నృత్యం మవోరాజసభాయాం ४९, రీత్ 0034 

+ 

Ta + i (3 ५ 

+) 
= | 

అని నంది కేళ్యరుదు చె ॐ» ठ ०८९) . నృ త్రనమయములేవియో 3 ites : 

వివరింపబడినవి. ఇంక నృత్యము ఎల్ల ప్పుడును మహారాజసభలలో నే కల్పించబడవలయు '' 

నన్నమాట. భంగరంతరము గా చెప్పవలయునన్న చో అరాధనా సమయములందు నృ_త్తము 

పొధాన్యము వహించినచో, రాజ సభలయందు “అభినయము' (ప్రాధాన్యము వహించు | 
నన్నమాట, 

¢ 
) 

भ ~ | 
^ 
awa । 

పండి తారాధ్యచరిత పర్వత | ప్రకరణములో మల్లి కార్జునదేవుని ఆస్థానమందలి ' 
నృత్యములు వర్ణితములై నవి. _ వి|క్రమార్కచరి[త,  వట్చ|క్రవ_ర్డిచరి[త, _సింవోనన్నన | 

nH 

Fy 

५ वा 

Ht ९. 
॥ 
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ద్వా[తింశిక, వాల్మీకి చరి[ త మున్నగు తెలుగు కావ్యములలో ఇం|దుని ఆస్థాన న ५8 

భో ల వా కలా మణులగు రంభోర్యళు నృత్యములు, వారి స్పర్థలు వర్ణితములై నవి. పల్నాటి పిర్ర 

చరి|త్రములో రాజాస్థాననృత్యము విపులముగా 28 మైనది. 
థె భా ° 

నృత్యవిద్యలో మిన్న యగుటకు “చేవచాని? చిన్ననాటి నుండియు ఎంత పరి|శమ 

చేయవలసి యున్నదోో, “రాజన _రకి” (రాజపా|త) యగుటకు వారాంగనయునంతియే 

పరిశమ చేయవలసియున్నది. ఈ విషయమును నుల్హ్యణచరి[తములో [806 పద్యము 

(1-పుట 19) స్పష్టము చేయుచున్న 6- 

“ఆలోన( బుష్పగంధిని జాలకు(డనునటుని యొద్ద సామునకిడినన్ 

మేలైన నాట్య విద్యయు జాలిక తగ నేర్చి రాజపా[త్రంబ యన్ ” 

చాళుక్య రాజగు గుణగవిజయాదితు కడు (3५ థో, 848_92) "००८८९ విద్యా 

[८9८ బిరుదాంకితుడు. ఇతడు సౌందర్య్భపరాజిత చేవాంగనయగు చెల్ల వ్వకు అ ర్తిలి 

గామములో కొంత భూమిని చానముగా నొనంగానట ! ఈ చెల్ల వ్వ వట్టవర్దనికులనంజాత; 

నట్టువరాం[డనెడి కలువకులమునకు నూర్యశకాంతిగా వర్థీతమైనది.! వేంగీరాజ్యపాలకు 

డును, “కవిగాయకతల్చతరు' దవిరుదాంచితుడును అగు రెండవ అమ్మ రాజు (| ठ. 

945-70) చామెకాంబయను జై న్మశావకి (పో త్సాహముతో & © నందియను 5 छण 

= ८०२5 'కలుచుంబట్టు' గామమును దానమిచ్చెను. ఈ చామెకాంబ. అర్హనంది 

శిష్యురాలు, పట్టవర్దని వంశీయు రాలు, అమ్మ రాజుకు దియురాలు, నృత్యకళలో మిన్న? 

ఈ చెల్ల వ్వయు, చా మెకాంబయు రాజన ర్ల కీమణు లే అయియుందురు. 

కీడాభిరామమున మాచల్లేవి [ప్రసక్తి కలదు. ఆమె “నర్వజగ|త్పనిద్ద, 

సుమనోబాణాసనామ్నాయ విద్య|ోపాధ్యాయిని, |[వతాపరు[ద ధరణీళో పొత్త గో 

[పతిష్థాపా 39. ఇచ్చట చెప్పబడిన |వతావరు[దుడు రెండవ |పశావరుదుకు. ఈ 

మాచల్లేవిని గూర్చి వేటూరి |వభాకరశాస్త్రిగాకిట్లు |శానీయున్నారు? [పతాపరు[ద 

దేవుడు తౌర్య|తిక |పియుడు. ఆయన యౌాస్థానమున( బలువురు నృ रख వాచ్య నిపుణు 

వా మా జ్ దోకః లో గొవ कि ५ २4 గా वि తాప లుండెడివారు. మాచల్లేవి తద్గోషిలో గొప్ప |పతిష్థనందినదిగావచ్చును. [= कुण्ड 

నృపసార్వభాముని నాళ్ళలో శేకళిలానగరనున మ మైశ్వరర సంపన్ను రాలై_ మాచల్లేవియని 

వేశ్య నిజముగానున్నదో లేదో కాని మన (క్రీనాథకవి సార్వభౌముని నాళ్ళలో జెజవాడ 

నగరమున మసైశళ్యర్యనంవన్ను ठण्ड “మాచల్లెవిి యని వేశ్యయొక్కర్తు గలదు. ఆమె 

క్రీ). శ. 1487 |పాంతముల బెజవాడ పాపవి నాశన చేవరకును, రు[దపాదములకును బహు 

la is ఆం|ధుల ०8; చరి|త-వుట. 211 

8. క్రీడభిరామము- क ° ०४ (1982) २९१९-1 05-06. 



శబరీ నృ _తరత్నా వశీ 

[గామములందు, దనకు చెల్లి వచ్చుచున్న భూములనెన్నింటినో ధర్మము చేసినది. ఈ 

విషయమును చెప్పు బెజువాడ శిలాశాసనమున నామె నృత్యము చేయుచున్నట్టు వి(గవా 

చి తముగూడ( గలదు. ఆమె ఛభాగ్యనంపన్ను రాలు, పఖ్యాతన ర్హకి , _ నిజయవాటిీనివానిని. 

కావున నిట్టి యామెను | శ్రీనాథకవిసార్వ భొముడెణి గుండును.” 

మాచ లేవి ౩మే కాలము నాటిద నను, చెల్ల వ్వ, బా మెకాంబలవ లె ఆమెకూడా 

రాజన రకి అయి యుండును. 

ఫీమేళ్వ్యరపురాణ |పొరంభములోని వర్ణనను బట్టి | చెండపూ(డన్నయో 

మాత్ఫు(డు గట్లెంచిన మొగసాల వాిట మహోత్సవ 243०९ 24 0९0:5 ०९59८ జేరోలగంబుండి 

ఫీమేశ్వరుండు “కుండలీ డండలాసక [र (పేంఖణ సింధు కందుక ధుమాళి చేల 

మతల్లీ వోర్తీ స కాదినృత్యంబులవలోకించు చు, బంతంబులవధరించుచు, మేలంబు 

లాలకించుచు(...... _ నిఖంలోకరకతణార్గంబుగం వివిధవిదారః లాగంబుల _ వినోదించు 

చుండు “నట (1ఆ.ప 115). నిజముగా భీమేశ్వరుండు వినోదించెనో లేదో శాని 88 

మా(త్రము రెడ్డిరాజుల ఆసొనవర్ల న మేఅయియుండును. 

సలనాటివీక చరి|తలో రాజాస్థాననృశ్యము _ విపులముగా వర్ణిత మైనది: 

(వుటలు- 18 19) । 

“నాట్యమేళముచారు నవవిలాముల। వచ్చిన|మళత| మొక్కి [పక్కగా నిల్వ 

నవై_భవంబున కామభూవిభుడు। నవ్వుచు సెలనిచ్చె నాట్యంబుచేయ 

వరమృదంగము © क వాయించుమేటి। &:& क 26025 0430262 కుదురుగా నిలిచె 

తాళ మాగజ్జులు దాపటిదిశను! నిలిచి రుఇ్సాహంబు నేరుపుపీర 

ముఖవీణ వాయించు ముఖ్యుడొళండు । శాగమాలపించు రమణులిద్దరును, 

నిండువేడుకతో నిలిచిశి వెనుక! కంజలో చనయను భునమైనపా|త 

మదనుపట్టపుగంతి మంజబులవారి। భరతశా|స్తోచిత బహు రాగ ములను 

గక£ిమతో నేర్చిన కింతుజాణంబు! వచ్చినభానదుల్ వర్షించి చూడ 

నిలిచి నాట్యమునకు నేక్పకియెన। వేతపాణి? దగ వినయంబు జూపి 

అతడొసనంగిన గజ లతిభ కి తోడ। పారములంగటి పంచవరముల 

కాశగట్లిగ గట్టి కడు ९७2१02९8 ९ । మద్దెల తాళా లమధ్య నిల్సుండి 

ఓర చూమున రాజుసెయ్యగ జాచి! నమపాద యుత మైన స్థానక స్థితిని 

తాత్చర్యమున చెవతలకును (మొ! పుష్పాంజలి రయొసంగి పూని నొట్యంబు: 

సమకట్టి నాదంబు సభ యెల్ల [గమ్మ।కై_కోలు విడుదలల్ ఘనకశా శో లి 

శై_ముడి కట్నముల్ కనుపింపచేనీ! వెలయంగ తొమ్మిది విదములయిన ట్టి 

दै ००0 र ०९ (०० पर ०८ त” 4६ &। పదునారు పిధములై. పరగినయట్టై 



ఆకాశబారియు నమరంగనాడి। అంగ హా రాఖరగలట్టి నాట్యంబు 

విదితమౌ తొమ్మిదివిధథములనాడి' గతిచారి భేదముల్ గనువడునట్లు 

భమణనంయుతదీ హ్హ పటిమ మీరంగ। పాణిభేవములను జాటించి చూపి 
స్థానకసంచయసంయు § అమర! [పేరణి చెశిని సేంఖణ శుద్ద 

దండికా కుండలి తగుబహుచారి। స_షతాండ వములు छ) చి[తముగ 

సనభవారలాళ్చర్య సంయుక్కులై 6। తరువాత నిరుమేల దగు చెలులమళ 

నంయుతానంయుత చలన సంకుచిత! నాగార్థకరములు నాట్యహా _ र >>) 

శిరమును చూపులు చెక్కిళ్ళు బొమలు! దంతోషప్థకంఠముల్ తగుచుబుకంబు 

ముఖరాగవతక్షముల్ మొదలుగానెన్న ! అంగంబులారు ఉపాంగంబులారు 

_గ్రత్యంగ సముదయంజారునుంగూడి ! యెనిమిది పదియగు నెసగునంగంబు 

లమరంగన భినయంచాశ్చర్యముగను। మాచెర్ల చెన్నుని మహీమంబు చెలుపు 

ఆం[ధ సంస్కృత వాజ్మయాది గీతముల। భావంబు లెస్సగా వకటంబుచేయ 

చూచి రంఛాదులు చోద్యంబునొంది । శిరసులువంచియు సిగ్గును చెంది 

రప్పుదు భూమీళు డాదరంజొొవ్చ! వన్రభూవణములు వారలకిచ్చె”. 

80४ రెడ్డిరాజుల కాలములో పఖ్యాతిపొందిన రాజన ర్రకి “అకుమా దేవి. 

ఈమె “కర్పూరవనంతరాయి బిరుదాంచితుడగు కుమారగిరి రెడ్డి ఆస్టానన ६; |పియు 
రాలనియు చెప్పుదురు. లకుమాదేవి కుమారగిరి[సభువు రచించిన  నాట్యశా(స్ర్రమందలి 

రవాస్యములను అభినయించి వన్నె కూూర్చెడిదట! 

“80:09 & మహిమా లో కాతీతః కుమారగిరి|పభోః 

సదసి లకుమాచేవీ యన్య| శ్రియా నద్భశీ| పియా 

నవమభినయం నాట్యర్దానాం తనోతి సవా[సభా 

వితరతి బహూర్ణాననర్థి |వజాయ నవా[సళః" 

-కాటయవేముని శాకుంతల వ్యాఖ్యాన |పారంభము 

శ్రీకృష్ణ చేవరాయల కాలములో, ఆయన అస్థానమందు “రోంజకం* వంశము 
(లేదాఖిరుదు) నకుచెందిన న_ర్హకీన ర్హకులు కలరని తిరుపతిచేవస్థానము వారు (ప్రక టించిన 

శాసనముల మూశవసంపుటమువలన _ తెలియుదున్నధది (Devasthanam’s Epi- 

graphical Report కూడ చూడవలెను 'విద్య్వత్సణారాయి బిరుదాంచితుడగు కృవ్ల దేవ 

రాయలు కొంత తడవు విద్వదోస్థి నెరపి పిమ్మట నృత్యమును తిలకించెడివాడు. ఈ నృత్య 
మేళమునకు సాయకుడు తిరుమలనాథుని పు[తుడగు “శ్రీరంగ రాజు”. ఈ మేళములో 

ను పసిద్ధ నర్తకి (8, © ०९ రాజు పు తికయగు కుప్పాయి లేదా కుప్పాపఫాని, శ్రీరంగ 

రాజు వాని కుమా_రె కుప్పాయి- ఇరువురును “'వినత్సభా రాయ రంజకో వీరుదాంచితులు. 

చివరకు 'రంజకిం' ఆనునది ఇంటి సేరుగా మారినది. (8) రంగరాజు, కుప్పాయి स्त 

कह |పీత్యర్థము చానములొసంగినట్లు శాసనములున్నవి. 



౪౪ २) రత్నావళి 

ఈ రంజకం కుప్పాయికి కుమార్తె లిరువురు కలరు- తిరుమలమృ్మ, ముద్దు 

కుప్పాయి. వీరిలో ముగ్గు కుప్పాయి అచ్చుతరాయల నగరులో = © रुक्ष నుండెడిది. 

.6.6.1581 శేదీ నాటి శాననమును బట్టి అచ్యుతరాయ లీమెను తిరుపతిలోని (శ్రీ గోవింద 

రాజస్వామి వారి ఆలయములో డచేవచానినిగా నియమించినట్లు తెలియుచున్నది. అంతే 

కాదు, ముద్దు కుప్పాయి వంశములోని వారెల్ల తరతరములుగా [9 వేంకకేశుని ఆలయ 

ములో నృత్యరము చేయుటకు అధి కారమీయబడినట్టు గూడ ఈ -कृ "2025262 0९593 కలదు. 

తరిజాపూరు పాలకుడగు ఆచుతప్పనాయకుని కాలము (|క్రీ.ళ. 1580-1614) 

లో నృత్య సంగీతములకు పట్టు గొమ్ములెన సెక్కు తెలుగు కుటుంబములు రాజా|శయము 

56०४ తంజాపూరునకు వలనపోయెను. అచ్యుతప్పనాయకుడు చారినెల్ల ఆదరించి, తన 

పేర “అచ్చుతావురము” ను అ|గహారముగా వారికొసం గను; అదియే నేటి మేలట్టూరు 

(మేళముల ఊరు). 

విజయనగరసా[మాజ్యమున కృన్ల చేవరాయలెట్లు సాహితీనమరాంగణ చ|క 

=. धत्त తంజాపూరున రఘునాఢథనాయకుడట్లు. రఘునాథనాయకుడును, వాని కుమా 

రుడు విజయరాఘవ నాయకుడును స్వయముగా తాము సంగీతచాట్యవే_త్తలే కాక పెక్కు 

(గంథములను రచించి, రచింపచేసినారు. నాటి చేశిన్భత్యవిశేషములను గూర్చి ఇదివరకే 

పరొొ-ని యున్నాను. వీరి కాలమున గు 60235९85 మొదటి విశేషము కవయి|తు 

లనేకులు వీరి ఆస్థానమునందుండుట; రెండవ విశేషము వీరికాలము యత तण्ड వీథినాట 

కములకు స్వర్గ యుగమగుట. 

స్నుపసిద్ధ వాగ్గేయ శారుడును, పదక दुत అయిన శతే|త్రయ్య (1600- 

1680) విజయ రాఘువుని ఆస్థానమును సందర్శించి ఆతనిచె పదములను చెప్పియుండను. 

= (४००3 పదాలకు నాటినుండి నేటివరకును నృత్య| పద ర్భనములందు గల (स 

విజ్ఞులకు తెలిసిన విషయమే. 

నేటి భరతనాట్యుము తంజావూరును పరిపాలించిన మహాోారా|ష్ట రాజగు శర 

భోజీ కాలము (క్రీ.శ. 1786-1821) లో రూపొందిన విషయము కూడ విజ్ఞుల్లకు, 
తెలిసినదే, 

ఇతర నృత్యములు 

ఆరాధ నేత రనృత్యములను పలువిధములుగా  విభజంపవచ్చును - రాజాస్థాన, 

నృత్యములు రాచనగరులోని రాజపు| తిక లన్ఫతరములు, వసంతోత్సవాదులందలి నృత్య 

ములు, వారాంగ నానృత్యములు, శకేళికలు, కలావములు, నృశ్యనాటకములు మొదలై నవ్షి,, 

ఇంతకుముందు రాజాన్ణాననృత్యములనుగూర్చియు, కొలాపాదులను గూగ్చియు వివరించి 

యయున్నాను. 82405 తక్కిన నృృత్యములను గూర్శి కొంత వివరింతును. 
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రాజపొ [తలు కాదలచినవారు మా|తనే కాళ एण्ड) తికోలు ८००८८ ॐ) क 6 

అలితశలు నేర్సుకొ నెడి"వారు. రాజాంళ౩పురములంద లి నాట్యశాల లన్నియు నృత్య 

इछ కాదగునని యింతకుముందే ేరొనియున్నాను. _రాజపు|తీకలకు నృత్థము 

బేథ్చుటకు [పకెెకముగా ఆచార్ఫ్యులుండెడి వారు; వారు పురుషులు కావచ్చును ; కేశా 

(९० కావచ్చును 25345 రాజు రాజపవు| తికను నాటా చార్ఫ్యునక ప్పగించువిధమును 

తిక్కన సోమయాజి వరి ంచియుండెను (విరాటవర్వము ~ 1.241-58) | 

is ` ' 

वि “ఇప్విధంబున గాదిలికూ(తు నువలాలించి, బృవహాన్నల చెనగనుంగోొని సాదర 

దరనసితరుచి రాననుండై యిమ్మగువ నీకు నాట =^; 6825002 పా[తంబగునే యని 

యడిగి, % [823 చనంబులయందలి నాగరకొత్ష్టంబునకుం & २ ०६० ५०९8 € మధురనల్లా 

పంబుచేసి కర్పూరనహితంబగు తాంబూలంబు వెట్టి చితంబులగు చీనాంబరయు. లిచ్చి | త్ ¦ 

మ్లణిమయంబులగు నాభరణంబు € 098 సంభావించి యమ్విభుండు ...... 

“చాల కేలిమీదిభరము [252०2 

९०5८ గళలయందు వేడ్క. £) 

¦ `` నయముతోడ న రనంబుల $ &. ०२) 

"` చలత శేడుగడయు ®5-छण्ठ = 

ए ०९०८058 € తరను బృ హాన్నల ర ప్పగించి టుమింది 
3) 

గ్రీకృవ్షదేవరాయల రాచనగరులోని నృత్యశాలను స్వయముగా దర్శించిన 

दीपे " అను యా|తీకుడు దానిని |క్రిందివిధముగా ' 58 ంచినాడు. (చూ. Sewell 

Eorgotten Empire-pp 288-9. ) 

१ i “४ 

Thence we went up by a little staircase, and entered by 2 

little door into a building which is in this manner. This hall is 

where the king sends his women to be taught to dance... It is a 

long hall and not very wide, all of stone sculpture on 2111878 

which are at a distance of quite an 27118 length from the wall 

between, one and another is an arm's length and a half, pérhaps a 

little .more.: ‘These “pillars stand in that manner all around the: 

building; they we half-pillars (?) made with other. hollows (१) all: 

gile:-In.. the supports (or pedestals) on the top are many great 

easts like élephants, and of other shapes; it is open 50 that the 

imteriorisigeeng., and there are on the inner side of these beasts: 

other. limages, each: placed: according te its character; these are 9150. 
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figures of men turned back to back and other beasts of different 

sorts. In each case from pillar to pillar is a cross-bar (the archi= 

trave) which is like a panel, and from pillar to pillar are many 

such panels; there are images of old men, too, gilded and of the 

size of a cubit. Each of the panels has one placed in this way. 

These images are over all the buildIng. And on the pillars 876 

other images, smaller, with other images yet more subordinate, and 

other figures again, in such a way that I saw this work gradually 

diminishing in size on these’ pillars with their designs, from pillar 

to pillar, and each time smaller by the size of a span and it went 

on, becoming lost; 50 it went dwindling gradually away till there 

remained of all the sculptured work only the dome, the most 

beautiful 1 ever saw.: Between these images and pillars runs a 

design of foliage, like plats (a maneyra de lamines', all gilt, with 

the reverses of the leaves in red and blue, the images that are on 

the pillars are stags and other 30179185. they are painted in colours 

with the pink on their faces; but the other images seated on the 

elephants, as well as those on the panels, are all dancing women 

having little drums (tom-toms). 
कृ 

“The designs of these panels show the positions at the 

ends of dances in such a way that on each panel there is a dancer! 

in the proper position at the end of the dance; this is to teach 

the women, so that if they forget the position in which they have 

to remain when the dance is done, they may look at one of the 

panels where is at the end of that dance. By that they keep ia 

mind what thay have to do. | क 
1 २ , 4 ' ५4 ह, ' + 

, “Atthe end of this house on'theileft hand is a paintét 

recess where the women cling on with their hands in order better! 

to stretch and loosen their bodies and legs; there they teach ‘theEnsi 

to make the whole body supple, in order to make their dancitlés 

more graceful. At the otherend on the right, in the place ‘whiere! 

the king places himself to watch them dancing, all the. rid 

walls where he sits are covered with gold, and in the (+ 
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the wall is a golden image of a woman of the size of a girl of 

twelve years, with her arms in the position which she occupies in 

the end of a dance.” 

ఇంత వర్థించియు ఈ నృత్యశాల చేశేదియో कै ేరొనలేదు. ఈ 
నృత్యశాల శిథిలములై నను నేటికి నిలిచియుండక పోవుట దురద్భష్టము. उ శేటికిని 
నిలిచియున్న శిథిలములలో 2९९९० ఆలయక ల్వ్యాణమండపమునకు ఎదురుగా ఉన్న 

ఒక మండపమే ఈ నృ శరశాల కావచ్చునని ఒక పరిశోధకుడు అభి పొయపడి నాడు ( చూ. 

Social and political life in Vijayanagar Empire-by R. N. Saletore- 

Vol. Il-p. 4 11). 

మనసిజుని పునరవతరణోత్సవసమయమునందలి వసంతోత్సవమును, అండలి వివిధ 

కార్యకలాపములను వర్థించిన తొలి తెలుగు కవి నన్నెచోడుడని చెప్పవచ్చును (కుమార 

సంభవము = 9 5. ఈ క 51-1 88}. ఇందు నృత్యము లొకథాగము; ఈ నృశ్యములలో 

అధికముగా రాచనగరులలోనిచాశరే పాల్గొందురు. నన్నెచోడుడు రంభానృశ్యమును 

४९, ంచిన విధమును ఇంతకుముందే పేర్మొనియున్నాను (9 ఆ. కిరి ప). నన్నెచోడుడు 

రతికీలా వ్యాజమున లాన్యనృతరమును వర్ణించిన ఘుట్టముకూడ గమనింపదగియున్నది 

(8 &. 180 వ.)- 

గళనాదంబులు మంజుగానములుగా( గాంచీలసత్కింకిణీ 

కలనాదంబులు వాద్యవాద్యములుగా గాంతోరుపీఠరోన్న త 

స్థలరంగమ్ముల( గాము(డన్న టికు(డో జంగూడ నాడింప(గా 

లలనాపొ[తములాడి రొప్పరకిలీలాలాన్యలోలాన్యలై .” 

ఈ వనంతోత్సవము బహు[పాచీన కాలమునుండియు భారత దేశమున |పచార 

ములోనున్నది (చూ తెలుగునాటక వికాసము-పుటలు 108). ఆది రెడ్డ రాజుల కాల 

ములో, ముఖ్యముగా కుమారగిరిరెడ్డి కాలములో పరాశాష్థ్రనందుకొన్నది. వనంతోత్సవ 
పీయుడగుటచేతనే కుమారగిరిరెడ్డి, కర్పూరవసంత రాయలుగా |పసిద్ధినందినాడు. 

द రాజుల రాజ్యములో వసంతోత్సములు |పాధాన్యము ` వహించినట్లుగా, 

విజయనగరశాజుల రాజ్యములో మహార్నవమి ఉత్సవములు |పఖ్యాతి వహించినవి. ఈ 

మహార్నవమి ఉత్సవములు తొమ్మిది రోజులు జరుగుటచేశ,. వీనికి ననారా|త్యుత్సవములు 

€) కూడ ఫెరు. ఇవి వసంతోత్సవముల ४ ० ट) భిన్నములె నవి. ఇందు వీర क ९5 [పదర్శన 

ములు కూడ జరుగును: ఈ, ఉత్సవములలోకూడ  నృత్యములకు  |ప్రాఛాన్యమున్నది. 
ఇమ్మడిచేవరాయల (శెండవ దేవరాయల) కాలము (|క్రీ.ళ. 1421-45) లో విజయనగర 
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సా[మాజ్యమును నందర్శ్భించిన ఆఖుల్ రొజాక్ అను పరి యా రాయజారి వరన వరిశీలింవ 

దగియున్నది (భావరాజు వేంకటక్ళష్లొ రావుగారి అనువావనము- విదేశ యా | తికులు- 

పా నాం|ధ దేశము పుటలు 188-90) 

ः “ఆ సంవత్సరము రజాబ్ మానమున పూర్ణిమనాడు (అనగా క. శ. 1444 వ 

९१९००००६.) వశాలమెన యొక మెచానన క్వష రాయలు డేరాలు వేయించి; 

లువు దీరి యుండెను. .అతడేర్పరచిన ముహూ రమునకు సా[మాజ్యమునందలి. మహో 

మండ లేళ్వరులు, [వథానులు, దళవాయిలు, ధస్నాయకుడు, మండ లేశ్యరులు, బాహ్మ 

८००९२ వండితులు, కవులు ఉచితాసనమ._.ల గూర్చుండి రాయల నమతమున కొలువుదీక్తి 

యుండిరి. ఆ విశాలమెదానమున నువ్వుగింజలు చర్తిన రాలని యా జనసనమూహామ్ము 

నఢశుమ నడుమ మళోోేన్నతములయిన ఏనుగులు, వింతరంగుల కనులు మిరుమిట్ట గొల్పు 

చి|తవిచి[త పతోకములు, సుంచరమెన అంజారీలుగల గ జనమూహాములు © > ९2523९9 

€६) యునొె మవోసము[దమును దలపునకు దెచ్చుచుండెను 

ఆ |పబేళమందు రమణీయ మెన మందిరములు అయిబేసి అంతస్థులు ఐఎతుగ లవి 

అనేకములు నిర్మింపబడియున్నవి. ఆ యంతస్గులయందు ఇత్యద్భుతములగు నాశావిధరూప 
ములతో సొంపుమీణీన చి[తములు చి|ళ పటములు | उछ १५४ టబడియున్నవి. ఆ చ _కరువు, 

లలో లు, జంతువులు, మృగములు, భటులు, పురుషులు, (2 మున్నగునవి యనేక 

ములు చితంపబడియున్న వి. అవి యన్నియు నత్యద్భుత మైన కళా చాతుర్యముతో చితిింప 
బడినవి. ఇచ్చటి మందిరములలో కొన్ని పాంచాలి కాయంత “నిర్మితములు గలవు. అవని 

యూరక యప్పుడప్పుడు (ప్రదతణము చేయుచుండును. అవి, యొకొక్క- [२८5४० 

మందు ఒకొక్క వింతరూపమును क ०९१ 02065350. మరియు పతితణమందును € 

మందిరములు (క్రొత్త (క్రొత్త శృంగారములతో చునోవారముగ గన్చట్టుచుందును.. ఒక 
మారు చూచి తనివినొందుటఓకు వీలులేని యందములు, వింతలు, వర్ణి ంపనలవిగాని 

శృంగారములు, ఆ [వచదేశముంచెచ్చట చూచినను గానవచ్చుచుండెను. ` 
2 

“ఆబయలున శెదురుగా సోపానముంఓప మొకటి నంథములమై . నిళ్శ్మింప, 
బడెను. ఆ సోపానమంటపమునకు తొమ్మిది విశాలములై న అ తన్గులుగలవు. తొమ్మిదవ 

దానిబు రాయలు నీంవోననస్థుడె కొలువుదిరియుండెను. నాకీ సోపానమంటపముమీద 

నేడవయంత స్థునందు సుఖానన మొసగబడెను. అచ్చట చా పరివారమును [పాణమి][తు ` 
లును మా[తము కూర్చుంటిమి. ఈ సోపానమంటపమునకును మెదానముల్ 8९2०४०८४ 
మం౧దిరములకును నడుమగల విశాలమయిన బయలునందు బీంతవింత 2084 00355229 చూవరు' 

లకు గన్చట్టు చుండెను. అందు వెక్కు_నుంది గాయకులును, వీరకథల పాటకులునుండిరి.' 

గాయుకులలో చాలమంది జవ్యనులగు నుందరులుకలరు. ఆ తాటంకినుల తళుకు చెక్కులు 

చు[దుని సోయగమును అవవాసించుచుండెను యౌవన పొదు ర్భావముతో పిక 2० पके 



98&. ~ (2 1 & {= 

నెమోోములు వసంతాగమనమున ననలెత్తుకెందామురపూవులవలె 3०8१७ యుం 
డెను సర్యాలరకారభూషిత లె. శృంగారపు కణిక లె. జం|తగా[తముల. రఛాగమాల 

పించుచు నృత్యముచేయు చున్న యయాజన్యనులరూవము, సౌందర్యము, విలానము, 

హోయలు, శృంగారము, వయేల, చవారిచూపులు మా హృదయములను గులావిపుప్పము 

లను చూచినపుడువోలె, తహాతవహాలాడించుచుండెను. ఆ సౌంద గర్థవతులు రాయల కదు 

రుగా ఒక అందమెన తరవఐనుక కూర్చుండిరి. అంతలో తటాలున నా తెర రంతువై వుల 

నుండి లాగివేయబడెను. శెరతీసినపుణా నుంచరులు పాడుచు నృత్యముచేయనారోంభించిరి 

ఆవో ఏమినృత్యవిలాసములు! సర్వసంగపకిత్యాగులై న మునులనుగూడ మతిచలింప చేసెడి 

వారి నృత్వములు, హా_స్హవిన్యానములు, భావ[పకటనలు, కడగంటిచూపులు, ఆహో! 

మాయాత్శ్మలా నృత్య| పద ర్భనముచే సంతుష్టి చెందెను. మేనులు పరవళములయె్యను, “ 

ఆనాడు సంగీతనృతర్థక భాపారీణలగు వారాంగనలకు ఎనలేని గారవముకలదు; 

వారు రాయలయెదుట తాంబూలసేవనము చేయవచ్చునట! (ఇట్టి మవాగారవము [ప్రధాన 

మం|త్రికి కూడలేదు!). టంకసాలకు వెనుకభాగమున మవాశ్వ్ణర్యాసంవన్న మగు వేశ్య వాటిక 

కలదు, అందలి వెలయాం|[ డవలన [గహింవబడిన పన్నెండు వేలపణములపన్ను తో నగరను 

కావలివాం[డ జీతబ _తెములు చెల్లి పోవుచుంణెనట | నాటి వారారగనల శెంత గెరవము 

కలదో, వారి భోగభాగ్యములెట్లివో | శ్రీకృష్ణ చేవారాయలే వివరిం చియున్నాడు- 

“2 ०२) ३०४९) విరిసి వెన్నెలగాయ 

వరిగింజనొక (టబ ९९८०26०3 

నొరసియొ త్రిన మణుంగొందకమెనే ని 

' గ్గులుచేర(బనుపిడి జలక మాడ 

ముదుక గాకుండ(బయ్యదలోనె గేలార్చి 

కొలంరు( జంటనునోొ ట్ల(గ లపమల(ద 

రతిరయచ్చిన్న సూ|తమున(జిక్కకము త్తే 

ములురాల గరగరికలు వహింస 

బీెలసీనగె యెట్టినరునె ०6 56 ०.८ 

|వభుతసెడి పల్ల వుడు =. నాడ, 

నృపతి వెలియంతిపురముగా నెన్న మెల, 

బాస(గ్భతి నెవ్పవల(తులప్పగగషాముఖులు వ 

ఆము క్ష మాల్యద- le. 60 వ. 

। ఆనాటి. వారాంగనలు “నృపతి వెలియంతిపురము గానేన్నద గిన వారట! 



సం नै తరత్నావళీ 

రజాక్ వర్ణ నలలో ముఖ్యముగా గమనింపదగిన రెండు విశేషములు కలవు. 

మొదటిది నర్తకీమణులు పాడుచు నృత్యముచేయుట; పాడుచు నృత్యముశేయుట శెలుగు 

దేళపు |ప్రక్యేకత. ఈ సంపదాయము నేటికిని, కూచిపూడివారిలో కన్పట్టగలదు. 

ఈ సం| పదాయమునకుమూలము |కింది భర తార్గవళ్లోక మనవచ్చును- 

“అంగే (४० ठै) నాలంబయేత్ గీతంసాస్తే నార్గ |పదర్శ్భనమ్ 
చతుర్భారం భావ యేద్భావం పాదాభ్యాం తాలనిర్లయః १९ 

తెలుగు కవులుకూడ ఈ సం|పదాయమును |గంథస్థము చేనింయున్నారు- 

“శనువున గీశాలంబనమును, జేతుల నర్గవురషితమును, నే తయుగం 

 బునభావము( బవముల చాళనిర్ణ యమ్మును మెఅజయం(గలాస్యమునెణవెన్ . 

ఊర్వశీనృ త్యవర్గనము - సింహాననచ్వా| తింశిక 1 -- 1 ఆ. 188. 

“కనుగొన నొప్పుకంఠమున గానము(బాణుల మంజులార్గ క 

ల్పనమును, దృ్భగ్వి శేషమున భావములుం, జరణ|క్రమంబులన్ ` + 

దనరు లయ।[ప పూర్ణమగుతాళము(, [5०९९१ ८ బా|తయోర్తు రం 

జనముగనాడె నింపువెద జల్లు చు విశ్వన్భ బాలు సన్ని ధిన్ ४ 

—ా'లలిత' మనెడి (4९ 2 5 కాలం ए १८०5९) 

కావ్యాలంకార చూడామగో. 2 ఆ. 21 పః 

ఇంక రజాక్ వర్ల నలోని రెండవవిశేషము న_ర్తకిముందు పట్టినతెర 2०2 

(సక్కొ లకును లాగివేయబడుట ఈ తెరనుగూర్చి తెలుగు కావ్యములంద లి కొన్ని వర్గ నల 

నిచటయుచాహారించుచున్నాను- 

“కామసుఖములతో (బూర కామ ేకేళి 

కామచిహ్నాలు మెయినురంగ 02०0 ०८१ 

నెఅయ(7._ సేసిజవనిక చెఅచివచ్చు 

చెలువుగోడ రతి|మోలనిలిచె మరు(డు.” 

-మనసిజుని పునరవతరణవర్ణ నము, నన్నెచోడుని కుమారసంభవము- 9 ఆ, 46 ప. 

“సురుచిర తార శకాకునుమళోభి నభోంగణభూమియగాలను 

న్షరువపు నూత ధారి జతనంబున దిక్పాతికోటి ముందటన్ 
నరసముగా నటింవ(గ నిశాసతికె త్తిన |కో_త్తతో(వుజెం 
చెరయన నొప్పెసొంధ (53566 పక్చిమది క్షటంబునన్ ” 

त సే వర నము-ఎజా। పెగడనా సింవావే న 78కు సూర్యా _సమయవర్ణ నము- ఎజ్టా _ైగడనృసింవాపురాణము లి ఆ. 7రి హు 



"5८506४58 లాసావనరమునందు 

బయలు గాకుండ నిడుతోరవుగ!బచ్చడంపు 

८69 526०025८ బశ్చిమదిశను మిగుల 

ఘనత రన్ఫూ్తి సా ०५ రాగంబుదోశణె." 

= 22505325 న వో= షట్చ[కవ రిచరి| తము. S8౪, 48. 

హాఠిదంభోరువాలో చనల్ గగనరంగాభోగరంగ తమో 
భర నేపథ్యము నొయ్యనొయ్య సడలిరవన్ రా|తిశై లూషికిన్ 

వరుసన్ మౌక్తిక పట్టమున్ నిటలమున్వ ६०९०००6१ तठ 
వారిణాంశకాక్ళతళి వెల్చెరేకయి, उन णक , బింబమె, తూర్పునన్.” 

—చం[దోదయవర్గ నము- వసుచరి[తము- 48. 17ప. 

నరకిముందరి తెరను [పక్కలకు కాక [క్రమముగా |క్రిందికిదించినప్పుడు ఈ 
దృశ్యము దృగ్గోచరము కాగలదు. ఛామాకలాపమందు భామ తొలుత తెరనైె జేసి, 
కార్యకలాపము నడపినపిమ్మట, తెరను [క్రమముగా |క్రిందికిదించినవ్పుడి కే భామాముఖను 
దృగ్గో చరమగును. 

9. నృత్యసాహిత్యము : ఆం(ధుల కృషి 

సంస్కృ తరచనలు 

భరతముని [వణీతమగు त € ह > స్త్రమందలి 1855 © ठ १006 కీస్తుళక 

(పారంభము నాటికే ద&ణభారత దేశమునందును మధ్య భారత దేళశమందును చక్కని నాట్య 
వ్యవస్థ యేర్పడియున్నదని చెప్పగలము. "ठ త్తి” వివరణములో ఆం[ధులు దాడి 

1. ఎజ్జనయును “తోపు” తెర యనినాడు. సూర్యా_నమయారుణ'కాంతికి నరిపోవు ' 
నట్టుగా ఈ కవులు వర్టించినారో, లేదా ఆనాడు ఎటిని తెరలనే ८2) 4 -र ०68 

2: సమీపనరోవరస్నాతయె, గటు ఎక్కివచ్చుచున్న దనుయంతి రూవమును నన్న 
పార్యుడు వర్ణించిన ఘట్టమిప్పట్ల స్మరణా రము 

-“రజనికరానన( వీనపరోధర రాజితరాజనుతన్ 59 , ,, 

ద్గ జపతీగామిని( జందనగ ౦ధి(| బకాశిత కాంతిసమన్న్విత(బం 

కజదళలో చన( జూచి కిరాతుడు కామనిశాతశరావాతు(డై. 
నిజహృదయం బెటి(గించె లతాంగి క నింద్యచరి[త్రకు వేడుకతోన్. 

॥ि ८०९ 2७. 905. 



2 న్భ _తక్రరత్నా 5 

प्छ | పవృ £ ८ ०625-० ९०33, దాకి ణాతులు బహు-నృ త్త-గీత-వాద్య-లలితా 

భినయ।| పియులనియు భరతముని చేరొ-నెను. కాగా నాటికే ఆం|ధులు లలితకోళలలో, 

ముఖ్యముగా నృత్యములో ఎంతయో అభివృద్ధిని సాధించియున్నా రన్న మాట. 

| ॐ ०€ ई ४९ రుడు 

నాట్యశా(స్త్రము తరువాత సేరొనదగిన (గంథము అభినయదర్చణము. ఇది 

నంది కేశ్వర|పణీతముగా |పసిద్ద్ధము (కాని ఈ విషయము |గంథమంచెచ్చటను లేదు) 

ఇది వై_శాల్యమున చాలచిన్న ది; అయినప్పటికిని నేటి కూ చిపూడి-భరత నాట్యములకిది రమే 

పమాణ!గంథము. ఇది కీ శ, లీవ ళశాది తరువాత రచింపబడియుండును. దేశమందు 

లభించిన అభినయదర్నణపు | వాత! పతులన్ని యును తెలుగులిపిలో నే ఉన్నవి. దీనిని బటి 

అభఖీనయదర్చణము తెలుగుగడమీదనే రచింపబడి యుండుననుట స్పవ్షము 

అకథినయద ర్పణమందు 824 శ్లోకములున్నవి; అంతయును ఏకాధ్యాయమే; 

इ లొచాలసరళము. ఇందు ఆంగికాభినయమే వర్గితమైనది. భరతుని నిర్వ చనముత్తిక్సు,' 
०८8९९ చనములకు కొన్ని ంటభేదమున్న ది. నంది కేశ్వర। పణీతమగు భరశతార్గ వమ్ము ఇటీ 

వలన (పక టిత మైనది. 86 అసంపూర్ణ ము. € 046 © > 92805६6 మూల।| గంథమ్సు” 

కాదగునేమో १ 

జాయన ४ 

ఆం|ధుడురచించినశాన్రమని అనందిగ్గముగా చెప్పదగిన తొలి గంథము జ్ఞాయ్యక్య 
కృతమగు నృ _త్తరశ్నావళి. ఈ జాయననుగూర్చి తరువాతి |ప్రకరణములో వివరింతును, 

సింహభూపాలుడు (క్రీ. శ. 1800 ప్రాంతాలు) ! 
“4 

ఇతడు రేచరవంశసనుడు రాజుకొండ | పభువు సర్వజ్ఞ వీరుదాంచితుడు ను|పసిద్ధ 

మెన “రసార్ల వనుధాకఠరముిను రచించుటయేశాక कणु దేవుని సంగీళరణ్నా కరమునకు, 

ంగీతసుధానిధి' అను పేర [పామాణిక మైన వ్యాఖ్యరచించినాడు ఇటీవల మెనూరు 

విశ్వవిద్య్యాలంమువారు సింహాభూపాలవిర చితమగు కన్నడ గంథమునొకటి [పకటింఛి 

యున్నారు. ఇది సంగీతరత్నాగరమందలి నృత్యాభధ్యాయమునకు కన్న డీకరణము. ఈ" 

సింహాభూపాలుడవ్యరో లాస్యరంజననంపాకులు నిర్ణయించలేదు ¦ శాని కొండవీడు 

[పొంతపు సామంతుడై యుండునని యూహించినారు. సంగీతరత్నాకరమునకు “సంగీత 

నూభానిధీ సె [పామాణిక మగు వ్యాఖరర చించన సింహాభూపాలుడే (రెండవ సింగమ . 

నాయకుడే! ఈ లాన్యరంజనమును కూడ రచించియుండునని తలంచుట అసమంజసము 

కానేరదు. ఈ గంథము నంచాదరూపమున నున్నది. తన రాణి [४ ० అడుగుచుండగా' 

తాను సమాధానము లనంగినట్టు సీంహాభుూూవాలుడు రచనను సాగించినాడు. 
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కుమారగిరి'రెడ్డి (|క్రీ.శ. 1886-1402) 

లలితకళా [పియుడగు కుమారగిరిరెడి *కర్పూరవసంతరాయ'ి బిరుచాంచితుడు 

ఇతని బావమణతియగు -उ ० € 52522८3 మరం తియె రాజ్యభారమును వహించి శ (తువు 

లను చక్క. కేసి, కుమారగిరిని నిక్చింతునిజేనెను. కావుననే కుమారగిరిరెడ్డి_ విలానపురుషు 

డనియు, అతని చావమరదియును మం|తియును నగు కాటయవేముడు రాజరపాల'నా 

భారమును వహించెననియు చరి| త్ర తెలుపుచున్నది. కుమారగిరిరచించిన వసంత రాజీయము 

ననుసరించి కాళిదాసనాటక| తయమునకు వా ఖ్యరచించిన కాటయ వెముడు వ్యాఖ్యాన 

[పొరంభములో చెప్పినవివయముకూడ దీనిని బలపర్చుచున్నేది 

“భాగ్యంనామ సమ|గమీగ్భశ మతిస్నే హాకపా[తంయతో 

వీరం కాటయ వేమముద్ద త రిపు ధ్వ ంసేనియుజ్య నయమ్ 

నిత్యంనందతి నర్తనై ८8 నవై 8,.కాంతై ర్వసర్గితోత్సవై 8 

సంతానాభుద యెః కుమారగిరి భూపాలో నృపాలో త్తమఃి' 

కునూరగిరి విలాన।[ పియుడే కాక నాట (क తకూడను. అతడు తన 8६3 

కము చేర రచించిన నాట్యశ్యాన్త్రము - వ ంత-రాజీయము ~ లంభింవక పోవుట దుర 

దృష్టము. ఆయా వ్యాఖ్యాతలు చావారిం చిన శోక ములను బట్టి! వనంత రాజీయము, 

రసార్లవనుధాకరమువంటి నాట్యశా( స్త్ర (గ్రంథమని తోవగలదు. ` కాని కాటయ వేముడు 

లకుమాదేవిని గూర్చి చెప్పిన क ध అ 1 Jr gm కూడ కలదని" 

స్పష్టమగుచున్నది. | జ 
+ ष क ~ # ^ श 

పెదకోమటి వేమారెడ్డి (క్రీ.శ. 1402-1420) 
Mame 

సింహాభూషాలుని వలెనే 88253 २८.९३ (द కుమారగిరి తరు 

వాత రాజ్యమునకు వచ్చిన వేమారెడ్డి అశనినలెనే నాట్యశా, న్ర్రఫారంగతుడు. ఇతడు 

రచించిన సాహాత్యచిం తామణి, సంగితచింతామణి అను [7 ంథములింకను ముదణ భాగ్య 

మును పొందలేదు. సంగిత చింతామణి (వాత[పతులు రెండు తిరువనంతవురం పాలెస్ 

ci [రీలో మాత మేజిన్న బి : వీనిలో ఒక చానింగుందు 16 & థ్య్యాంరునులున్న వి ४ 

1 ఇందులో తతవిభాగము, వాద్యవిభాగము  మార్గశాళములుః 

చేశీతాళ్లములు, -సుషిర- అవనద్ద్ధ- ఘన ఖశాద్యలతణములు, డీతవిభాగభు, నృత విభాగశు' 
(ఇచే “పెద్ద అధ్యాయము) కలవు. వేమారెడ్డి చేశీభేదములను కూడ వివరించుట 

గమనింప దగినది. 

1. చూ, నా వ్యానము. “5:40 -ठ ० ०592520" क ४४ - 2 = ०९८० 1948. 
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ఇతడు ఇమ్మడి దేవరాయల (|కీ.శ 1446-68) ఆస్థానవిద్వాంసుడు; क्ट 
^) 

దేవుని నంగీతరత్నాకరమునకు इछ" छत వ్యాఖ్యను రచించెను. ఇది సంగీత 

సుధానిధి కంచు > ९४29. 'కల్లినాథుడు అభినవభరఆాచార్య, రాయబయకార; తోడ 

రమల్లి బిరుదాంచితుడు. ` " । 

భండారు విఠలుడు 

ఇతడు లీనా రాయణుని ४०5 శార్గదేవుని సంగీత రశ్నాకరమునకు శెలు 

గులో చవాంఖ౧రచించెను (అము| దితము ఇతడు గుజరాత్ నులాన్ అయిన గియా 

జుదీన్ చేత 8000 ల తులముల బంగారమును బహుమతిగా పఫొందెనని లకీ నారాయ 

ణుడు ->6*- నెను 

a or 
प ~ 

భండారు లష్మీనొరాయణ 

ఇతడు భండారు విఠలుని పు[తుడు; (४) ४०)> దేవరాయల ఆస్థానమున 

రాయబయశారుడు. ఇతడు “సంగీత నూరోో్యదయి మెడి శాస్త్రమును రచించెను; దీనికి 

'లకణభరతి మనెడి నామాంతరము కలదు. ఇందు 5 అధ్యాయములున్న వి. ఇంద 

రెండవ అధ్యాయము న్భత్యా ధ్యాయము. నృ శక రణముల వివరణములో ‘గం౭గావ 

తరణి కరణము నితడు 59 హ్లావతరణి మనివ్యవహారించుట గమనింపదగినడి. 

చెరుకూరి లత్మీ ధరుడు (16వ ४ कष्ट) | 

గుంటూరుజిల్లా చెరుకూరి నివాసియగు నీతడు రామరాయలతమ్ముడై న ఆరవీటి 

తీరువముల రాయల క్నాక్షిత్సుడు.; | .ఇక్రడు. 'భరతశా( స్త్రము' అను" 1గంథమును రచించెను 

(Bhan darkar Institute Manuscript library - No. 40 of 1916 18) 

ఇందు నాట్యనంగీతములు రెండును వివరింపబడినవి. ఇతడు | ७68८०९९ యను వేర 

జయదేవుని గితగోవిందమునకు వ్యాఖ రచించెను 

రఘునాథభూపాలుడు 

సోహిశీసమరాంగణచ|క్రవరియగు రఘునాథుడు 'నంగీతనుధి యకెడూ 
శాస్ర్రమును రచించెను. * ఇతడు తనపేర “రఘునాథ మేళవీణ' అను |క్రొ-త్త వీణను :కసో 

చెటి అన్ని రాగములను 'పాడుటకు వీలుకల్సించెను. నంగీతనుధయందు 7 అ ధ్యారంరుములు 

న్నమవి'. ఇందలి 7వ అధ్యాయము ७ & నాధ్యాయము 9 

తెలుగు రచనలు 

ఇంత వరకును ఆం|ధథుల సంస్కృత రచనలను గూర్చి వివరించినాను కెప్పుడిఠక 

ఆం|ధుల తెలుగు రచనలను కొన్ని ంటిని గూర్చి వివరింతును 
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ఫోలూరి గోవిందకవీ 

ఇతడు తాలదళ| పాణదీపిక, రాగ తాళచింతామణి అను రెండు పద్య|గంథము 

లను నాట్యఃఇె(స్ర్రము ననుసరించి రచించెను. తాలదశ| పాణదీపిక నాట్యశా, స్ర్రమందలి 

తాళ? क ०९००००७७ అనుసరణ. ఇంక రాగశతాళచింతానుణి యందు 5 అశ్వాసములు 

కలవు. 9०८8 |పథమాశ్వాసము నాట్యశాస్త్రముందలి పథమరద్వి తీయాశ్వాసములకు 

[स 6९8०5 इ ०९24००5 స్వరలకతణమును, తృ 90४० त्र ०९२० (గామ 

మూర్భ నాలక్షణములును, నాల్గవయాశ్వానమున రాగ భేదములును [పధానముగా <> 

రింపబడినవి. ఇంక 5 వఆశ్వాసమున द) यु వాద్య స్వరూవములు వివరింపబడెను. 

రాగశాళచింకామణి కృతిభ_ర్తతయిన కట్టమూరి. బుస్ఫభూపతి చెప్పినట్లు 
ంగీత శాస్త్ర మం|ధో కి విసారముగమ బూర్వు లెవ్వరు? ను ఇంతకు ముందు [వాయ 

లేదు. र कय ముల నాం థీ రించుటకును తెలుగులో నిట్టిలక్షణ|[ గంథ ములను 

రచించుటకును ఈ గోవిందక వియే |వథముకు. గోవిరదకలి తాలదశళ।| పాణదీపికలో పావు 

లూరి మల్లన్నను, భరతమువీర రాఘువయ్యను స్తుతించి యున్నాడు. వీరరాఘవయ్య 

మీదచెప్పిన పద్యము [ప్రతేరేకముగా గమనింవద ినది. 

సరసకు లాసరద ర్శనవిశారదశారద, ఆాళ లక్షణం 

బరసితదీయ లక్షణమునంద ఖు 3 २११४८ దద్గుణంబుల । 

2 >© 53901 (4 ८९० 2866८ బోల్ప(యగ రెండవ మేరుధ్వనిన, యీ 

భరతము వీరరాఘవయపి*టి మవోనటమౌళి కలునే.” 

ఈ మహానటమోౌశిని' - గూర్చిన” వివరములు “తెలియుట లేదు 
#। 

& ०९ 29 23० & మాతృభూతయ్య (16లేదా 17 వ శతాబ్ది) 

ఇతడు “అభినయదర్పణి' మనెడు మూడా శ్యాసముల పద్య[గ ంథమును రచిం 

చెను. దీనికి సంస్కృత “అభినయదర్పణము' మూల మైనను, వలుతావులందు భేదములు 

కన్పట్టు చున్నవి; ఇవి సం|పదాయామును £ టె వచ్చిన మార్పులని చెప్పదగును. మాత్ళ 

భూతయ్య “'అభినయము' ను నిర్వచించిన విధానము గ మనింప దగియున్నది. ` 

“5९०5०0९ గీతంబు చెన్ను ९०९०८१५ (బాడి 

యర్భ ०९०८ గరముల 2293८ ८ బట్టి 

పరగ గన్ను లయందు భావంబు(దగనుంచి 

పదములడాళంబు(బరంగదీర్చి 

० , 022 పొడ చూపున చట ०) > (५०50 చ్చి 

మటణిీ «8 గలచోట మనను నిల్పి 



X= నృ_త్తరత్నావళీ, 

మనను 88935 యెడనె నయభావముంచి 
భావంబుతో © 0९८८2? 

क యెలమి నివియెల్ల నొక్కు మెలగు చుండ 

'నట్టిదె నూడనిల లోన నభినయంబు" (1-19). 

కంరీరవరాజు (కీ.శ. 170418) 

మెనూరు రాజగు నితడు “నాట్యవి ద్యావిలానము” అనెడి (గంథమును రచిం 

చెను; ఇడి సంస్కృ తాం|ధమి[శమగు రచన. ఇందు నర్తకీమణులు తమ తమ रण्व 
ములను 2:56 ०3. 

మతుకుమలి నృసింహకవి (19 వశ తావి (పథమధాగము) 
య (ఇ 

ఇతడు (कठव ग) సర్వస్వము”, 'సంగీతసారనం|[గ వాము” అనెడి (గంథ 

ములను శచించెను (ఇసి అము|దితములు. ఇతడు తెనాలినీ వాసి; భర తాచార్వ్యు డై. 

యుండవచ్చును. వీరి భార్య + కూడ నిదుపీమణి; ఆమె చెస్ప్సీన వద్య | 

ములలో నొకటి నుధునావంతులవారి ఆంధ్రరచయిశలులోఉదావహృత మైనది (వుట 21 ).- 

“వనుధలోవల మంచెళ్ళ వారి యిల్లు 

శారదాదేవి నాటకశాల యం|డు 

వానుదేవుని కవిశావిలానమ చట 

మొలకబంగరు గ జైల _మోశతగాదె”. 

లేపాక్షి వేంకట నారాయణ కని (1900 (పాంతము) 

ఇతడు “నాట్య వదీవనము' అను భరతశ్మా న్ర్రమును రశరతెను (అము దితము). 
ఇతడు పెక్కు యుతగానినాటకములను రచించినవాడుః నాట్యాచార్యుడు ; నాట్య 
(పదీనమునందు 82 అడవులను నిర్వచించిన అల్పభాగము మా|శమే లభ్యమెనది ; 
(వాత ప్రతిలో నున్నచానిని ఉన్నట్లు ~ 15 అడవుల నిర్వచనములను ఉచాహాఠించు 
చున్నాను : 

కం, €< 26) ముప్పది రెండన 

తడు వేడుకగలవు దాని క మమురోచింతున్ 

పడుచుదనంబున సాధక 

ముడుగక సేయగను సిద్ది నొందగవచ్చున్, 
6 686 6 च 9 6 609 @ @ @ @ రతి क 9 @ क $ @ 9 998 5968 890 9ఆద 2 

षषी य 
नथ 

(= =-= =-= ~
 

ॐ 
< 1. లేపాఠతీ ,గామకరణము । ¢ వెంకటనారాయణ గారియొద వాలళ ०१७००००2 6 ( (so) Sale ( 

ॐ (వాత పతిని శోధింవపవలసి (యున్న ది 
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గీ. వగలుమిగుల పతాకంబు పరగ బట్టి 

ముదముతో జాహువులు భుజములకు నమము 

గాను నీరుబార్భ్వముల నిల్పిగళము ^€ 

అడుగులను తట్టుత ట్ల జంపఢవ యగును. 

బి. శటుజగడబా 
€ ^ 

గీ. చక్క-గాత గ్గి మోకాళ్ళు | పక్కొలకును 

(తీప్పి రెండడుగుల మధ్య దేశమందు 

జానడర వెళు బయలుండగా నడుగుల 

నూనితటగ తటుజాెను మెరయ, 
€> €; `^ 

వ. ఇందుకు కుడిహా నము శిరస్సునకు కించిదెక్కువగా చె త్తి అలప లవహా సం 
— M% "~© ag) —— 0 

పటి వామవా నము ముషివా సములోొోగాని, అధ్లచం [ద హా నముతోగాని 
९.) == ९.) ---9 2 -~--9 

-ठ ०९523 5:53 02) నట్టించవలెను | 

లి. జగుజారడవ 
पि 

గీ. చెలగు నీ జగ్గుయడనలో శిరమునకును 

కరము వెళ్పుగచె उ త్రి గళముగుల్క- 

' ఒళ్ళునూవుచు నడుగుల నొక్యమాజణ 

జరుపుగా నౌనునిది జగ్గుజారయడశత, / 

4, జగ్గుజా ర్తిరుగుడడన 

కం. ఈ జగుజారుతో (నై 
(^ \ 

రాజసమున చుట్టు తిరుగ రయమున భారం 

బోజతయడమను బూనిన 

తెజంబుగ జగ్గుజారుతిరుగుడుయడ మనా. 

వ. ఇందుకు వా సములు తటుజగిడవకు పటినటుల పటవ లెను. 
- €; ^ €) లు 

8. అర్హ తిరుగుడు జగ్గుజారడ వా 

గీ. కలయగా జగ్గుభారలో [క నుముగాను 

(పక్కలకు దిరుగుచు నొక్ళ_పాదమందు 

భారమిడుచును దిరిగిన భవ్య మేన 

అర్ద తిరుగుడు జగ్గు జారడ వయగును. 



X౮5 నృ_త్తరత్నో వళి 

వ. ఇందులో తిరుగునపుడు చామపాదము మీద कण्ठ కుడి|పక్కకు 

దిరుగవలెను. కుడిపొదముమీద कष्ठ त, ఎడమ।[పక్క-కు తిరుగవలెను. 

35 28 దిరిగిన శావై పు యా य उ" र సఠిగాబట్టి నటించవలెను. | 

6. చివ్నిజారి రుగుడడ వా 

8. ఎడమపాదంబు 8०68० > కె త్తిదాని 

మీద గుర్చుండియును భారమూది వెళుపు 

దోప కుడిపాదమును నిండుదోవ చుట్టి 

బరువుచును తిరుగ చిన్ని జా రిరుగుడడ వౌ. 

వ. ఇందుకు వా సములు జగ్గడవకు పట్టినటులనే మోకాళ్ళు శెండువై పులకు 

వెడల్పుగా, చక్కగా, | 82) చుటును తిరుగవ లెను. 
९. €.) 

7. మేటడచా 
రు 

కం. జగ డవకాళ్ళు మీడి మెలు 

నిగ్గున రెండొక్కమాజె నేలనుమోటన్ 

च 9 తగ్గుచు సవుముగ 2 ९९ (2) 

దిగ్గన మెట్టడవయగును తెజంబలరసన్. 

వ. ఇందుకు |తిపతాకవా స్టముతో, కుడిహాస్తము ఎదకుమూజెడు ముందుగా 

బట్టి, ఎడమచేయి పతాకవహా స్పముచేసి, ఒకటి కొకటి యెదుఖు ముఖ 

ములుగా నిలిపి నటించవ లను. 

రి. ఒంటి 533९ ९ -० 
€3 

९. సమముగా పాదములు నతి క్రమముగాను 

పార్భ్వ భాగంబులకు మునిపాద మె శి 

మిడిమెతో నొక్కటొక్కటి మీటు వెలయ 

మీటుచును గాగనరి యొంటి మెట్టయడ వా. 

४. జంట మెట్టడవా 

కం. ఇటనొంటి మెట్ట బట్టన 

నటువలె శెండేశి మాట్లు రూఢిగ వెలయన్ 

న్ఫుటముగ తాటింపుచు నొ 

మిటినెదురెక్కగను జంట మెట్టడవయణగున్ . 

వ. మెట్టీడవ వలె వా_న్హములుండవ లెను. 
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10. తిరుగుడు మెట్ట్లడవా 

కం. తిరుగుడు మెట్టడవవలెన్ 

పరువడి మునిపాదములను > కెత్తుచు గా 

జెరగున మెట్టుచు చుట్టును 

కురుకుచును తిరుగంగనగు. 

11. తటువె న్నడచా 
లు 

గః నిండు కుడిపెాదమును ధరనుండ చేసి 

యించుకంతను యడమశకాలుంచిపెనయు 
గాన వెనుకకునిడి, తగ్గి కాళ్ళుతటైి 

నడవగానిది తట్టుపెన్నడవయగును. 

బొమ్ముకుసనరిగా అర్గపతాకవా స్తముబటి చక్కగాచూచి, ఎడమకేలిు అర్గ 

చం[దవా సముతో -ठ0& మీదఉంచి, ఒక పాదమయిన మీదటనొకపారము 

తటుచు నటించవ లెను 

19: జారు చెన్న డవా 

గ, 

వ, 

దనరయీసెన్నయడవలో వెనుకకిడిన 

పొద మె_క్తియు ముని వేళ్ళమీద భార 

మూనితకిన కుడిపాద మునునయంబు 

తోనునడపగ జారుపెన్నడవ యగును. 

హస్తాభినయము జగ్గఢడవవలనే యుండవశను. 

18. చాొటుపెన్నడవా 

కం. జారుబనడవయు బల్టుచు 

వ. 

సారెకు నంతంతజరిపి చెయ్యన కుడికాల్ 

దూరమున తగి చాటిగ 

నారయ నిది చాటుపెనయు నన విలశిల్లున్ - 

హాసాభినయనము పకారమే 

14. ఉబుకుపెన్నడచా 

& ०. వనర >© వందునుగ © 

ఛెన విడువక మిడిమెయె_తి బింముతోడన్ 



ఆరి నృ తరత్నా వళి 

మునికాళ్ళతో నటింపన్ 

గను నుబుకు పెనడవయగును శాతుకిమలరన్. 

వ. ग नु, ఎడమచేయి అర్దచంధ్రహ_గ్గముతో రొండిమీద 24१, కుడి 
చేయి యెదకుముందుగా అలపల్ల వహా సముబట్టి .శరీరము నూపుచు' 
నటించవ లను. 

16. ఉబుకడవాొ 

కం, ఈ యుబుకు యడనయందును' 

కాయుమువింకముగ, హోెయలుగానూపుచు, 

జబాంయుక కుడిమునిపాదం 

ఒ మిన్ యె _త్తినటింవగా నుబుకడవయగున్. 

न, ' దామరాజు సోమ య్య 

ఇతడు “భరతము'ను రచించినట్లు పెదపాటి జగన్నాథకవి కూర్చిన “ప్రబంధ 

రత్నావళి ని బట్టి తెలియుచున్నది. ఇది నృత్యకళకు సంబంధించిన గంథమై అుండును! 
ఇత డెప్పటివాడో కలిసి కొనుటకు తగిన ఆధారములు.లేవు; కాని, “1560 £(బూర్యు(డని' 
9) బులును వేంకటరమణయ గారు (వాషియువ్నారు. [పబంధర త్నావళిలో క్రింది ఐదు 

పద్యము లుదాహాతములయ్యను IU వేటూరివారు నంపాదించినది. 1915. పుటలు- 

142_4 8 [- | 

6 € 0 బరసీమ(దాధలు జటాటఫి మల్లెవిరుల్ , ఫుజాంత రా 

ళంబున వోరసనంతతు లిలాస్థలిబూలవర్శ ముల్, వసూ 

నంబులు సత తాంజలి ననందగి మే" క్తి కతుల్వమెెళిగం 

గాంబు కణంబులుట్టిపడ నాడెడుళంభు(డు మిమ్ము( బోవుతన్. 

చ॥ ददा ముప్పదియాటిటన్ వెడలునై ० | తిషట_ంబుచే 

నిడుశై యున్నతమై సమస్థలమునై_ నిర్మోకవాస్తాంక మై 
మృడమి|త్ర | १ | పులందు వాకిలొక శైమించం గవాకుంబు లిం 

పడరన్ శాలను రాజు షడ్వగము నాట్యంబిట్టు २००७2०६5 . 

&॥ 5०6०८ ०0 ए ०५ ఘన 8 ०९? _మోలనున్నయా 

స్మందుని వాహనంబగుశిఖండి యఖండితనృత్యమాడ ¢ 

8० ९८० 2८0 [ 58) గతింజొరు నాభరగణాహిరాజివో 

నం దలయూచు విన్నుపతి థాసుకపూతకతి మిమ్ము బోవుతన్. 
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९॥ [పొ కారములయందు( ९९००१०८ ०९०९ 

చామ రమ్య చ్వార సమల ౦దు, 

విపణిగ్భ హొంబుల వెలయు నాయుధవా_స్హ 

భటులను హి(తము)గా( ठ 6९8), 

రక్షితం బొొనరించి రాజబింబద్భుతుల్ 

మించికాయు చు నున్నమంచివేళ, 

మహిమ చా_ప్పసుబంధుమధ్యస్థ లమునందు( 

జెల(గిరత్నాసనా సీనుడగుచు, 

న ర్హన కేళిలాన్య నటనాగతులచేత 

శాస్త్ర మృతముగ జనుల కల 

వేడ్కసూపి మఘవవిభవుండై కొలువుండ 

వలయువిభు(డు నిఖలకలలునిణి(గి. 

సీ) మొదలివుప్పాంజలి ముదమున( గావించి 

४८८० మొగచాళి సరవులె త్తి, 

యురు ~ బిల్ల మురువును 

హన్త[పకణము వేననువుచబచి, 

కడకట్టు శబ్దంబు కడంగి దర్వును జిందు 

బాగ న గీత [ పబంధములును 

కుండలి బహురూప దండలాన్యవిలాస 

చేశిమార్గంబుల “తెరువు లెటింగీ 

నయము బిఖునును, న(సఫిరిగతుల్ కడిందిగాను 

తిరువుమురువును నిలకడ తిన్ననగుచు, 

పా|త(గొనిపించంగొనయగను [ठ दृ 

०८ छ నటుండన(ంబరంగు నీవనుధయందు. 

२ ७546 దివాకర కవి 

ఇతడు “భరతసారసం |[గవహాి మను (గంథమును రచించెను. భరతముని నాట 

ఇ "(= మొదలు సంగీతరత్నా కరము వరకును గల उक” [^ ०2529 సారమిది. 

86 (9) ००25 ०६९ 243. హాస్తాఢ్యాయ మృదంగా ధ్యాయములు నసమ|గముగా గలవు, 

‰॥ ` “భరతముధరలోన? బదియాలు విధము లె 

2९2०5 ०९०८ గోవాళమతంబు 

5०658९८ వాయునందన నారద 

ఖల్లున శ|కుల భరతములును 



८ -2 న్భ _త్తర త్నా వళి 

न. వల్మియు గురు డల భరత చారు 

లరుదార జెప్పిన భరతములును 

నమరసనంగీితరత్నాకరమును పది 

విధములు, మణీయాబు ఏధములేను 

శతెలియజాలను బరిపాటిచెలియగాను 

నెరయువిధము లొక్క-టిగాను నీదుకృపను 

పద్య కావ్యం బొెనరుును వాద్యముగను" | 

అని అతడు శానువదిభరతముల నెటిగినట్లు చెప్పుకొనెను. ఈ భరత ములలో 

చెక్కులు తెలుగు టీకలతో తంజావూరు సరస్వతీమహాల్ |గంథాలయములో నున్నవి. 

6. జాయన : నృతరత్నావళి 

కాక 8059 | పభువులు సంగీత-సా హిత్యములను అత్యధికముగా ఆదరించినట్లు 

చరి తవలన తెలియుచున్నది. [పథమ] పతాపరు[దుడు ([4. శ. 1155-95) విద్యాభూషణ 

విరుదాంచితుడు; నీతిసారాది |గంథక _ర్థ. కాకతీయచ।|క్రవ ర్హులలో నువసిగ్డడు గణపతి 

బేవుడు. ఇతడరువది సంవత్సరములు ([8 శ. 1199-1261) 2 ए రాజ్యమునుపాలించి, 

దేశమును సుభికమొనరించెను. ఇంక రెందవ|[ పతావరు[దుడు (శ. శ, 1290-1826) 

పండితులలో పండితుడు, కవులలోక'వి, సంగీతరవాస్య మెరిగిన గాయకశిరోమడణి, చి|తకళా 

వేత్త. కావుననే ఈ కాలము లలితకళలకు, ముఖ్యముగా నృత్యమునకు, నవవసంతోదయ 

మైనది. రాజుల్కు* రాజబ ౦ధువులు, మవేోమాతుులు, సెనానులు సఃయముగా వివిధక ళా 

వేత్త లై నారు. 

కాశ తీయులనాటి నృత్యక ళా చరిత ముప్లిధములుగా వెలుగులొనికి వచ్చినది- 

శాసనములు, శిల్పములు, సాహిత్యము. 

చేచెరువుల నామిరెడ్డి పిల్ల లమ|[ర శాననమునందు చెవాలయ గాయకులకు, 

మార్గ ంగికులకు, న_ర్తకులకు గహాములను చానముచేసినట్లు కొలదు (Corpus of Inscri- 

ptions No. 37). మైలాం౦బ పొనగల్లు శాసననములోకూడ నృతరసంగీత కళా కారుల కిట్టి 

దానము లొసంగబడినట్లు కలదు (Corpus of Inscriptions No. 36). ధర్శసాగర 

శాసనమునుబట్టి గాయకులకు, పదిమంది దేవదాసీలకు భూ చానములొనంగబడినట్లు తెలియ 

చున్నది (Corpus of 105. No. 1). १९ ००8 ठ) జూయసేనావతికి చే బోలునోసంగి 

నట్లు कश क र శాననములో 16 మంది చేనచాసీలను దానముచేసినట్టున్నది (Ep. 

Ind. Vol. Vl. 38ff). రుదమచేవి మల్మాపురశాననములో 10 మంది వేశ్యలు దేవా 

లమమునొద్ల నాఢడుటకు, 14 మంది గాయకులు పాడుటకు ఏర్పాటు జరిగినది. ఇట్టి అంశ 

నములు ఆయాళాసనములందు అనేకములుక'లవు. 
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శిల్పములుకూడ ముఖ్యముగా చెవాలయములకు సంబంధించియున్న వి. ఈ 

చేశ్తాలయములలో [పథాన మైనవి వరంగల్లులోని వేయి _సంఛాలగుడి, పాలం వేటలోని 

శామప్పగుడి. రామప్పగుడి అనునది రు|చేళ్వరాలయము. గణపతిదేవుని సేనానియును, 

'మం|కియునునగు र्ट् ८० |८ చెవుడు [3 శ, 12186" ఈ దేవాలయమును నిర్మించెను. 

ఇందలి (व ఒక అపరూవ 8९) ళా ఖండము. కాకతీయుల నృత్యక ళా భఖిమాన 

మునకిది పరాకాష్ట (ఇందలి నృత్యచి త్రము లీ గంథమున ము|దితము లై నవి). వరంగల్లు 

కోటలోని స్వయంభూలింగేశ్వరస్యామి చేవాలయ నుండపమునందు శివతాండవమునకు 

సంబంధించిన బక్కుశిల్చ్పములుక లవు 

ఇంక సాహిత్యము కు సంబంధించిన సొ న్రిములలో తిక్కన, పాల్కురికి సోమ 

నాథ్గుల ठ చనలనుగూర్భి ఇంతకుముందే సేర్కొనియున్నాను. ఇవి తెలుగు రచనలు. ఇంక 

సంస్కృతమున వెలసిన ఉ_త్తమో త్రమ|గంథము |> స్తుతమగుచున్న నృ త్తరత్నావళియే. 

జాయన అయ్యకుల సంజాతుడు; పిన్న చోడనపు తుడు. ఇతని తాతముశ్తాతలది 
చెలినాడులోని కొయభూ్యరు ఈతని తం|డితాతలు, చంనవోలు రాజధానిగా శెలుగు 

'జేళమును పాలించిన వెలనాటి చోళమహీపతులను సేవించిరి. జాయన 'తాతయెన నారా 

యణ నాయకుడు వెలనాటి శెండవచోళుని కాలములో _కృష్టానదిసము[దమున గలియు 

'చోటనున్న దీవియందు గొవ్ననగరమునిర్శ్మించెను (ఈ దీవి ఇంతకుపూర్వము  జననివాన 

'మున క యోగ మైనది). నొటినుండి వీరఠచ్చటశే నివసింపసాగిరి. |క్రీ. శ. 1208 లో కాకతి 

గణవతెదేవచ[క్రవ ర్తి ఈ దీవిమై దండెత్తి, అయ్యకులజుడై న పిన్న చోడ నాయకుని (జాయన 

అం డిని) ఓడించి, దీవిని వళశవరచుకొనెను. కాని, ఆతడు అయగకులజుల పఠా|[క మాదులను 

“మెచ్చుకొని వారితోసఖరముచేసికొ నెను అంతేకాదు జాయశ అక్క-ల నిరువురను-నారమ 

వరములను వారిని - వివాహమాడెను (Epi Ind. Vol. II- P 84) అప్పటికి 

.జాయన చాలచిన్న వాడు. ఆతని సౌమాగకారమును, సయవినయ శార్యగాంభీర్భ్ణములను 

గమనించిన గణపతిదేవుడు, వానికి ఆందోశళి కాతప| తాది గ"రవములను |వసాదించి, గజ 

నై నార్టధి పతిని కావించి [కః 1218లో “తా|మవురి” ని (గుంటూరుజిల్లాలోని 5 

లును } 236 > ०8 ०:49, (Epi Ind. Vol. V-PP 142-43). అంతేకాదు, కౌమార 

దశనుండియు జాయన | పజ్జాతీశయముల నెరింగిన గణపతి చెవుడు స్వయముగా [इ హించి, 

గుండామాతుభల వారిచే జాయనకు కళలను నెర్పించెను ( lL 18) 

_వేక్య పజ్జామతిశయవతీం స్వామిభ కి ంచవారాత్ 

ఆకామా రాత్ గణపతిన్భపోజాయనం సమర్భ్య 

~, ,గుంజామాశ్యే సకలనుమన స్సేవ్యమా నేజయంతం 
వాచాంప కో వారిరివ కలాం శాఘునీయాం వ్యనై క్నీత్ర 

। పిమ్మట (పొజ్జ'డెన జాయన గ ఇపతిదేవుని యజ్ఞ చే, ఆయనకు మిగుల [० 

మగు న్న తలీలకు రత్నది ర్పణమువంటి “నృ छे 236?) E 58-84 (క లియుగ 
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4888) లో రచించెను. అనగా, అప్పటికి జాయన నుమారు 60 ఏండ్ల వయస్సువాడు అయి 

యుండును. ఈ |గంథరచనలో జాయనకు నాటికి “వెలువడిన दग [१ ०९००९००, లోక 

మందు [286 వహించిన చేశిన్భత్యములు మా|త మేకాక రామవ్పగుడివంటి చేవాలయము 

లందలి నృత్యశిల్పములుకూడ తోడ్చడియుండును | 

क నృ తృరత్నావళి యందలి విశేషములను ఆయా సందర్భములందు కొంత వివ 

రించియున్నాను : ఇప్పుడిందలి విపయములను [క్రమముగా వివరింతును ( విషయనూచిక్క 

విశిష్ట పదసూచిక కూడ విషయ ।|గహణమునకు తోడ్చడగలవు) : నృ_త్తరశ్నావళి యందు 

8 అధ్యాయములు గలవు. దీనినంతటిని రెండు వర్గములుగా విభజింపవచ్చును- మొదటి 

నాలుగు అధ్యాయములు మొదటివరము; ఇందు భరతమశతానుసారముగా మార <) తము 

వివరింపబడినది. ఇంక తరువాతి నాలుగు అధ్యాయములును రెండవవర్లము ; ఇందు “దేశి 

సం|పచాయము వర్శిత మెనది. 

నృ త్తరఆ్నా వళి యందలి [పథమా ధ్యాయము “పరిచయము వంటిది. ఇందు 

కృతి పారంభము, నృ శ్త-నృత్య- నాట్యముల విశేషములు, లాస్వాాంగవివరములు కలవు. 

శెండవ అధ్యాయమున, నృ త్తము దృష్టిలో |పధథానమైన ఆంగి కాభినయము-అంగోపాంగ 
(పత్యంగ సహితముగా-వర్లిత మైనది. మూడవ అ ఛ్యాయమున చారీ-మండలములు, 

స్థానక -ఆసన-శయ నాది విధులు, వ్యాయోమ 3.8 अ) వర్గితములై నవి. నాలుగవ 

అధ్యాయను కరణాంగవోరములకు, రేచకములకు పరిమితమైనది. ఈ నాలుగు అధ్యా 

యములందునుచెసప్పిన విషయయములన్నియు భర్తశాదులు చెప్పిన “మార్గ ̀ భేదమునకు సంబం 

థించియున్న వి. ఇవి గశానుగతికములే అయినస్పటికిని, వీని నిర్వ చనములలో జాయన 
మౌలికతను చూపినాడు. 

ఇంక ఐదవ అధ్యాయమునుంచి చేశి విధానము 508 3058. ఇందు దేశి స్టా 

కములు, ఉత్తుతిక రణములు [భమరులు చెప్పబడినవి. ఆరవ యధ్యాయమున చెశిపాద 

ములు పాటమణుఖు, చారులు, లాస్వాాంగములు, గతిభేదములు చెప్పబడినవి. ఏజవ 
యధ్యాయమున [ప్రధానముగా పేరణి మున్నగు 15 నృత్యభేదములు ९४००८ నవీ 
€० छे-ऽ ४ 98, 'వాద్యపద్దత్కి న ర్హకీ-న _ర్లక- ముఖరి-| పతిముఖరి వాద్యబ్బంద- 

బృండ-ముఖ్యగాయక-సం|పదాయలకణములు చెప్పబడినవి. మరియు २) నృత్యము 

లను [పదర్శించెడి మండపలతణము, వీనిని తిలకించెడి సభాపతి-సభ్యుల లత్షణములుకూడ 

చెప్పబడినవి. ఎనిమిదవ అధ్యాయమున _పేతాగారమున సభాపతి-సభుర్ధల విన్యాసము, 

(పథాన నర్తకి (क పథ్యవిధానము, బృందవిన్యానము, "వాద్యముల మేళవింవు, నృత్య 
పారంభము, ७ _ 68 బహూకరించు విధానము వర్తి తములై నవి. 

ఇప్పుడింక జాయన పేర్కొన్న क १) క_ర్హలనుగూ°ర్చియు, జాయనను అనుస 

రించిన శా స్త్రక ర్రలను గురించియు సంతి పముగా వివరింతును ५. 
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భరతముని 

గ. జాయన నాట్యళా(స్త్రమును తుణ్ణముగా చదువుకొని, ఎన్నో వ్యాభ్యానములను 

వ్పరిశీలించినాడు (1-12); అందుచేతనే భరతముని ఆశయములను |గహించిన వాడై, 

క్లీష్టమైన నాట్యశాస్త్ర నిర్వచనాదుల. నచ్చటచ్చట న్వయముగా వ్యాఖ్యానింప గలిగి 

నాడు-“[పో_క్షం జాయచమూపేన మునేరాళశయ వేదినా”ి(2-487). ఇట్టివనేకములుకలవు. 

రగా జాయన భరశాభినవగు వ్రులను జాగుగా అనునరించుటణయే కాళ వారికి వ్యాఖారాత 

"दुष्ट అయినాడు. భరతముని ఆశయములను పూర్ణముగా శెలిసిన 'వాడనను ఆత్మ 

(పత్యయము జాయన కెంతగలదో [పథమాధ్యాయ మందలి 16వ శోకమును పరిశీలిం 

చిన సృష్టముకాగలదు. 

కోహలుడు 

4 నాట్యశాస్త్ర (పథమాధ్యాయమందు కోవాలుడు భరతపు|తునిగా 0 

“ెడినాడు. ఇంక చివరి అధ్యాయమందు కోవాలుడు, తక్కిన భరతసుతులతోక లిసి, కొంత 

కాలము భూలోకమున మ ర్ర ప్రభావముతోవనించి, నాట్యశా(న్త్రమును భూలోకమున [పవ 

ర్తింపజేసినట్లుకలదు. అంశేకాదు. నాట్యశాస్త్రా ంతమున “శేష ము త్తరతం| కేణకేవాలః 

క థయిస్యతి” అనికూడ కలదు. కావున, కోవాలుడు భరతముని తరువాత (పథానముగా 

“నెన్నదగినవాడు. అంతేకాదు, అభినవగుపాదుల ననుఫరించి, కోవాలుడు ఉపరూపక' 

నిర్మాత యనికూఢ నృష్ట్రమగుచున్నది. కాని, కోవాల విరచితమైన |గంథమేదియు 

లభ్యముకా లేదు. అభినవ భారతి ననుసరించి, నికుట్టక ८९२०००९० జాయన కోవాలుని 

చేర్కొనినాడు (4-468). కెండవ అధ్యాయమున 19 వ జ్లోకములో జాయన “అనుతం|త్ర 

వీధాయిధిః' అని సేరొనినాడు. ఈ అనుతం| తవిధాయులలో ఉ_త్తరతం|త క_ర్హయగు 

కోవాలుడుకూడ ఉండియుండును. 

५ 

తుంబురుడు 
me न, ^ + 

శ్రా జాయన తుంబురుని ఒక్కసారి సేరొ-నినాడు (4-869). 

“మతంగుడు (3.४. 9వ శత్తాబ్రి) 

£. జాయన మతంగుని నాలుగుసార్లు పేరొనినాడు (6-1, 6-54, 7-21, 
7_81)- ఇని అన్నియు ८9 త్తపద్ధ్దతులకు సంబంధించిన |వస్తావనలు. మతంగుడు 
“బృవాదైశి' కర్తగా నుపనిద్దుడు, 

భట్ల తండువు 

జాయన భట్టతండువును పెక్కు (19) సార్లు సేరొనెను. ఇవియన్నియు 
.కరణనిర్వ చనములకు నంబంధించియున్నవి. పరమేశ్వ్యరాచేశము ననునరించి భరతమునికి 

నృ_త్తము నేర్చిన తండుమహార్శి కంచు ఇతడు భిన్నుడు కావచ్చును. - 
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§ ర్రిధరుడు 
म ठक) కరమున కీ రి ధరుతు వెక్కుసార్లు ఉ ధాహారింపబడెను. కీ రిధరుని 

రచన నేడు లభ్యముకాకున్నను, అభినవగు ప్రునకు, జాయనకు ఆ [గంథము లభించియుండు 

నని చెప్పవచ్చును. 

జాయన కరణనిర్వ చనములలో భట్టతండువు అభి పాయములను “ేరొ-నిన 

వెంటనే కీర్తి ధరుని అభి పాయములనుకూడ 'ేరొనుటనుబట్లి కీ_్తిధరుడు భట్లత ండువు 

కంచు అర్యాచీనుడు అయియుండునని తలంసవచ్చును. 

శంకుకుడు 

జాయన శంకుకుని ఒక్కసారి మా[తమే “సేర్కొ_నెను (4-281)- అర్దనికుట్టక 

కరణ నిర్వచనమునకు సంబంధించిన ఘట్టమున छ 05353९89 నాట్యశాస్త్ర వ్యాఖ్యాత, 

అభినవగు పునకు పూర్వుడు. 

అధినవగుపుడు 

జా ८ ० त) ~ PA) ^ a మా [త = 62 ¶ జాయన అభినవగు స్త్ర పరు పెట్టి ఒక్కొ-సాంరి త #- నెను (2-2 8 }- 

నిషధవా_స్త నిర్ణచనమున. కాని, జాయన అధినవభారతిని అనుసరించిన ఘట్టములు 2035 प्ण 

ములుగా కలవు. © 26 253 ° € . అభినవగు २)? వ్యాఖ్యాన మును అనుసరించియే జాయన 

నాట్యశా(స్త్రమును ఉపయోగించుకొనెననికూశ చెప్పవచ్చును. 

స్తో మేళ్య రుడు 

జాయన సోమేశ్వరుని పేరుపెట్టి రెండుసార్లు చేరొ_నెను (2-177, 7162); 
€.) “> 

ఇందు మొదటిడి ॐ» {29९ సంఖర్జకు సంబంధించిన [४४ ०, 9०४ రెండవది గోండలి 

నృత్యమునకు సంబందించిన |పశంస, కానీ, జాయన ేరు చెప్పక యే "పెక్కు_సార్లు సోమే 
౧ 

శ్యరుని అనువరించియున్నాడు. సోమేశ్యరుడు పక్సిమ చాళుక్యరాజు; అభిలపి ఈార్ధ ౨౮తా 

మణి యను నామాంతరముగల “మానసోల్లాస” కర్త (ఇది [కీ क. 118] లో రచింపబడి 

నట్లు ఆ |^ ०९59० ठंड ७८9). 

ఇతరులు 

చేరుచెప్పక “అన్యే, అపరే, వశే, మశతాంత రే, శకేచిక్, కెశ్స్చిత” అనుచు 

జాయన పెక్కుసార్లు చెప్పినాడు. ఇవి బహుళముగా అభినవగు_ప -रि १०४९९९53, क 
గ 

— 0 

జేవుని సూచించుచున్న వి. 
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శార దేవుడు 

సంగీతరత్నాకర క రయగు कन्ठ) దెవగిరిని(నేటిదాల శాబాదునుు, కీ.శ 
NN 

1210 నుండి 1247 వరకు పరిపాలించిన యాదవరాజగు సింఘణచదేవుని ఆస్థానమందు 

[పధానరాజగణక పదవిని నిర్వహించెను. సింఘణ దేవుడు కీ.శ, 1247 లో చనిపోవుటచేత 

.నంగీతరత్నా కరము అంతకుముందే రచింపబడియుండవలెను. శకాగా, [8 శ, 1258-54 

లో |వాయబడిన నృ ठक 590 हो సంగీతరత్నా కరము, అవ్యవహిత సపూర్వర చన 
'యగుచున్నది. నంగీతరత్నా కరమునందలి పడ వయ ధ్యాయము నృఆ్య్యాధ్యాయము. దీనికిని, 

నృ_త్తరత్నాకరమునకును చాలపోలికలున్న 9. కాగ్యా, నృ_తరశ్నావళి కాలక్రమమున 

అర్వాచీనర చనయగుచున్నదికాన జాయన, శార్జచేవుని అనుసరించెనని చెప్పుటకు అవ 

కాళము కలుగుచున్నది. కాని, నంగీతర-త్నా కరము నృ_త్తరశ్నావళికి అత్యనహిత పూర్వ 

మునందున్నదగుటచేత జాయన कण्ठ దేవుని అనునరించెననుటకంచు, ఇరువురును వేరొక 
, 6 

మూల (గంథమును ( నేడు లభ్యముశానిచానిని) అనునరించియున్నా రనుట సమంజసమే మో? 

పార్వ దేవుడు 

ఇతడు “సంగీతనమయసారి కంర. పార్భ్వచదేవుడు 2०४९८०९ చేర్కొ_నెను 
ఇంక పౌర్భ్వచేవుని పేర్కొన్న  తొలిశ్మాస్త్రకారుడు_ సింవాభూపాలుడు (|కీ. ४. 1880 
[సా౭తములు ) సంగీతనమయసారమునకును, నృ _త్తరత్నా 5468 చేశివిషయములందు చాల 
పోలికలు కలవు. ఒక ఉచదావారణము; శారచేవుడు పది దేశిలాస్వాాంగ ముల 26 "2 నెను 

పారు బేవుడు అ|తపూరై పరనుక్తాని దశ్వ్యాంగాని వదామ్యహామ” అనుచు 20 దేశి 

లాస్యాంగములను పెరొనగా, జాయన 46 భేదములను పేరొ_నెను. ఈ భేదములు 
“సిద్దము” అని జాయన "పేకొ_నుటచేశ, పార్ళ్వ దేవుడు చెప్పినవిందుండుటచేత జాయన 

.పార్మ్వ దేవునికం"లు అర్వాచీనుశగుచున్నాడు. 

నారదుడు 

నారదుడు “దేశీన్భ త్రసము|[దము' నందు 700 చాలక (బాహుపకార) భద 

ములను చేరొన్నట్లు సంగీతరత్నాకరవ్యాఖ్యలో కల్తినాథుడు చేరొ_నినాడు. "ठ 
నృ_త్తసము[దముి నుండి కొన్ని “పాటమణులుి (గ్రహించినట్లు జాయన సెరొ-నినాడు 

(6-18). 

గీతరో తావ? 

జాయన తన్నుగూర్చి చెక్కుసార్లు ేరొనియున్నాడు; _ఇవియన్ని యు 
స్వీంయాభి పా యములకు సంబంధించియున్న వి. “తన్న మచ్యామ హా 25042653 (1-72); 
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“తదాహంసరుతం [బూశేపాదం कण्ण 8 (6-12) మొ॥ అన్నింటికంచు [పధాన 

మైన [ॐ క్తి స్వీయరచనయగు  “గీతరశత్నావళి” కి సంబంధించియున్నది (5-109). 

కేవలము గానమునకు సంబంధించిన |గంభము; అలభ్యము. 
4 

జాయనను అనుసరించినవారు 

మేవాడు రాజగు కుంభకర్దుడు (క శ, 1488-68) తన నంగితరాజమందలి 

నృత్యరత్నకేోశమున నాలుగై దుచోట్ల జాయనను అనుసరించియున్నాడు. కోమటి వేమా 

'-ठ& (కీ. శ, 1402-20) తన సంగీత చింతామణియందలి నృత్యాధ్యాయమున జాయన 
నృ_్తరశత్నావశిని బహుళముగా అనుసరించినాడు. ఇంక తంజావూరును పాలించిన మహో 

రాష్ట్రరాజగు తులజుడు తన' సంగీతసారామృతమునందు శకెండుసార్లు నృ త్తరత్నానళి 

నుండి భాగములనుద్దరించియున్నాడు. కాగా నృ త్తరశ్నావళి దూర దేశములందుకూడ 

(వసిద్ధినందినదని చెప్పగలము. 

‘ కృతజతలు 
ద 

నేను మ[చాను (సిడెన్సీ కాలేజీలో పనిచేసిన రోజులలో (1952-6) 

డా. వి. రాఘవన్ గారితోనన్ని హితవరిచయ మేర్చడినది. డా. రాఘవన్ గారు నృ త్తరశ్నా 

వళికి రచించిన పీఠిక ముద్రణలో ఉన్ననమయము (1956) లో పాల్కురికి సోమనాథుని 

(ండితారాధ్య చరిత్రలోని భాగములను ఎత్తి వారికి వాసియిచ్చినాను. అప్పుడే నృత్త 

త్వా వళిని చూచెడ అవకాశము నాకులభించినది నను ఆం|ధ|వచదేళ్ సంగీత నాటక 

కాడమీకి కార్యదర్శిగా పనిచేసిన రోజులలో(1964-65) దీని నాం ధ్రీకరించెడి భారమును 

పూజ్యులు మాని రాళ్ళపల్తి €= ०९४०) 2४०८7 86 అప్పగించుట జరిగినది. ఇట్రీవిధముగా 

నృ_త్తరశ్నావళితో నాకు ఆతీయశ ఏర్పడినది. ఇట్టి స్టితితో, దీనికి విపుల మైన పీఠిక |వాగెడి 
భారమును నాశే అప్పగించినారు (శ్రీమాన్ అనంతకృ్ళవ్షశర్శగారు. నృ _త్తరశ్చావళియెడ 

'యేర్చడిన ఆత్మీయత, వూజురలై నశర్శ్మగారి ఆదేశము -- ఈ శెండును నాచే ఈ పీరఠికను 

రచింప के. ఈ కృషిలో ఎంతవరకు కృతకృత్ఫుడనై_తినో సవ్భాదయులే. [ప్రమా 

ణము. నన్ను పెద్ద కేసి, నాచే ఈ కార్యమును ९८९४००४ చేసిన ४०००० శ్రీమాన్ ४६७ 

గారికి కృతజ్ఞతలు. ఆంధసేనాని రచించిన [పామాణికశ్యాస్త్ర గంథమును, |శమకోరి 

పరిష్కరించి, సర్వాంగనుందరముగా వెలువరించిన. డా. వి. రాఘువన్ గారికి ఆం(ధు 

లెల్ల రును కృత జ్ఞులే | 

(పామాణికశా(న్ర [గంథ| ప్రచురణకు అం|ధపచేశ్ సంగీతనాటక అకాడమి 
కార్యకలాపములలో (పా ధాన్యము ల్పించిన సవ్భాదయులు ఆత్మీయులు (కీ పసల 

సూర్య చం[ద రావుగారు వారికి నా నమోచవాకములు 
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మొదటి ఆధ్యాయము - ధుతము, విధుతము, ఆంచి 

తము, పరివాహితము, 

ఆధూతము,' అవధూతము, 

भृ - ` నిహారచితము, అధోగతము, 

mE పరావృ్యత,ము, ఉత్టి పము, 27 

२०९. సమయము .9 లోలితము 29 

నాట్యావతరణము | మరికొన్ని శిరో భేదములు (1 1) 29 

శ్లాటలదణము. 11 53525532, त) రాజితము, 

చతుర్వి శ్ఞాభినయము | 18 ४८६ ६४२८, తిర్యజ్నతోన్న 

జ్రోంగికము 99 తము, వె*ర్భా 5४ ముఖము, 59 

घु ५ वि ` © ४5००, సకంప పరివాహి 

ఆవోర్యము : తము, సకంపధుతము, 

; 11 ఉద్దుతము, పార్భ్వకంపితము, 
నృృత్యనృ త్స నాట్యముల మార $ పార్ళ్వాకంవితము 81 

భేదము లతణము  , | దృష్టిలకణము 81 

లాస్య తాం౦ిడవముల లతణము = 19 రసద్భషులు " 
| ర 

లాస్వాంగములు (సది) % నాయిభావద్భషులు 99 
® ९2 

7 ०७565252, స్టితపాఠ్యము, వ్యభిచారి భానద్భష్టులు + 

ఆసీనము, పుప్పగంధిక, [ र् | वि 
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దకము,: @ తమో 252६ 2529, +, ^ 
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చె ంధవము, " . 
: వీరము, అద్భుతము 
ఉక్క|పత్యుక్కము, 21 ॥ ~ 

చితపదము ము 28 hes పదము," ఛావిక చ 8 ल భయానకము 88 
। ¦ ఉద్దతము 5 99 kJ] a - 

స్థాయిదృష్టులు (8) ... 85 

రెండవ అధ్యాయము | । స్నిగ్గము, వాష్టము, tea 

అంగ|షత్యంగోపాంగములు .. 28 । కుద్ధము, దీనము, దృషృము 
శిరోలతణము (18). జ విసితము, జుగుప్పితము, = 
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1. పాగభాగము వాత [పతులలో లు ప్రము. 
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శివుడు, గౌరియొక్క_ చెమటనీట తడిసిన వెం[టుకలు గల శిరమును 
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శృంగాశే విరతిం నయాంతి, లఘుశాం థై కే, వినోదే క్లమం, 
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(పరమశివుడును . గారితో"), గోపాలకృష్ణుడును తన పియురాం[డతో, 
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రు 
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పయోగరీతులు అవతరింవవో ఆ శన్నులు,. చం చ్రకిరణముల (इर? 

సౌగంధిక పుష్పములతో, మేభోదయము చొరకొనని (శమిళ్ళతో?), వూదేనియ 
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మీదికె త్తిన |పెయపు గుజాశింపులు గలది, మృదువై న చేవాముగలది, 

స్నిగ్ధమైన స్వరముతో పాడగలిగినది, అనేకథావరసములు నిండిన లాస్యమున 
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'ధర్శందేవాః ధరణిపత యో. దద్యురర్గం [పసన్నాః 

తన్వీవర్గః స్పృవాయతి కలా పౌఢిభంగీవిధేయః 
९8 5 సు వ। 845» నా విద్వద్గి మ్య బహువిధగుణప|కి వర్ణ నాధి 

కీర్తిం తనె దధతి విధివక్ో యేన నృ_త్తం [పయు కమ్. ५१ 
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అభ్యాసాత్ భరతో క్రి భంగిషు, బహువ్యాఖభాగవకేషు |శ్రమాత్, 
సంవాదాత్ గురునం|పడాయసుహృదాం, శంభోః |[పసాదాదపి, 
विट ०० क| 0) హో 9 ( హో రాని త జంత్యా ठे (స్ర్రరహోంసి ర్మితమిదం వ్యక్తం మొ గాస్వితం 

నస్యాతి | కస్యహి తాయ శాశ్యతయశస్సంరకుణం లతణమ్.. 14. 

[न [పజ్ఞామతిశయవతీం केण కించ హార్టాత్. 
ఆకెమారాత్ గణపతిన్భపో జాయనం యం సమర్ప్బ 4 

గ్గు ండామాశ్యే 0& ९233553 र వ్య మానే జయంతం 
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1. మాను రత్నా ము[దితపాఠము - & 5९९२४०००. ఈ నవరణ నా నూచన, 

2. “అకటనుభగః' (వా. (ప. పాఠము. ఈ సవరణ పరివ్యు ठ నూచన, 

8. “వివిధాం' అనుటకంచు ఈ పొఠాంతరమే యు క్రముగా తోచినది. 
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యందు మనస్సునకు కలుగు అత్యంతాస క్తి సత ఇమనబడును. 47 

సత్వముచే నెరవేర్పదగిన భావములమూలమున కలుగు అధభినయము సాతి 
కము. అది యెనిమిది తెగలు స ంభము [ప >> ९९02593 రోొమారినము సర 

భేదము, వణకు, వివర్లత, కన్నీరు, |పళయము _ అని. వీని వివరణ ఇక్కడ 
చేయబడదు 48_49 

నృత్య నృత నాట్యముల మార దేకీభేదముల లక్షణము 
par. ౧ 

ఇప్పుడు (పక్ళత మైన నృతరము లతరానుసారముగా చెప్పబడును: భావముల 

నా|శయించినది, పదార్గ్లముల నధినయించు స్వరూపముగలది నృత్యమగును., 50 

। శరిరమును విజేపించుటయే దాని [పయోజనము గనుక నృ_త్తమందు ఆంగి 
కాభినయము ఎక్కువగా నుండును. వివిధములై న అందచందములతో ఆడించుటు 
వికేపమనబథును 51 

“ నాట్యవేదమునుండి "వెలువడినది గనుక, మహార్షులు వెదకి తీసినది గాన, 
సజ్జనులు |పచారముచేనినది "55 &82 బుధులు “మారము' అని చేర్ధిందురు 

“శ్రిగదితము' మున్నగునది నృత్యము; “నాటకము మొదలైనది నాట్యము. 82 

పాట, వాద్యములు మొదలగుబానితో 1९898, “అయను మా తము ఆశ 

యించి, అభఖినయములేక, అంగముల నాడించుట నృ త్తము. 568 

నాట్యమునందు అభఖినయమునందును గలుగు కొరతలను గప్పిపుచ్చుట దాని 

ఫలము గదా! ఇది ఆయా దేశముల జనుల యిష్టానుసారము చెల్లునది గనుక 

“దేశి యని (పసిశ్లమెనది. 54 

దినికి గారీళుఢు ఆచార్యుడు; ఎట్లనగా సంధ్యాకాలములలో నృత్యము 

చేయునప్పుడు నాకీ నృ త్తముగూడ స్మృతికి వచ్చినది” అని చం|దమౌళి వచించి 
నాడు గనుక Ul Ot 
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` ^" లాస్యతొరాడవ లక్షణమ్ 

లాస్య తాండవ ह ठं (7 ४ 4 ద్విధా పునః 

56 నుకుమారం తయోరాద్యం భవేదపరముద్దతమ్ ध 

భావః (స్త్ర్రీేపుంసయోర్హాసః తదర్థః (ర్థం १) తత సాధు వా 

లాస్యం మనసిజోలాసనహేతు మృద్వంగహారవత్ 
ap) 

८2 ¢ దెవోపదిష్ట త్వాత్ [> ००8 (88 [४०५००९6 छ. 

లాస్వ్యాం గాని 

[ष 9 స్ట మా 8 ५. «^ వా గెయపదం & थन ४८ మా సనం పుష్పగంధి 

(వచ్చే దకః (తిమూాఢడాఖ్యం చె ०८ వాఖ్యం దిమూఢకమ్. 

ఉత్త మో త్తమకాభిఖ్యం ఉక (పత్ఫు కృ కాథభిధమ్ 

లాస్వాంగాని దృశె వాత తేషాం © ठस छ, 

య [తాసన నుఖాసీనాః తం (త్యాద్యాతోదరసంయుతమ్ 

గాయంతి గాయనాళ్ళు సుం తర్లేయపదమివ్య'శే. 
గ 

a సర दोण సా | es नः వదేద్య త్ర [> కృతం విరహ వధూః 

మన్శ్మథానలతప్ప్తాంగీ స్థితపాఠ్యం తదుచ్చశే. 

చింతాళోకాన్నితం సరై ९४ వాదై 6८85 యిరపి 

०:50 య (తాన్య తస్మాత్ (తత్ స్వాత్ 2) 

భారతమా సీననంజ్ఞ యా, 

నృత్తం గీతంచ వాద్యంచ యత నానావిధం భవేక్ 
పుంవచ్చ వివిధా శ్చేష్టా 8 నార్యాస్సా పుష్ప గంధికా. 

(పచ్చేదకో భవేద్య [త జ్యోత్స్నా సంతాపవిహ్యాలాః 

కామినో్య యాంతి re సాపరాధానపి (సియాన్ १ 

8 

58 

80 

61 

62 

68 

64 
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లాస్య తొండవముల లక్షణము 

ఈ రెండును (నృత్య నృత్తములు) లాన్యమని, తాండవమని మరల “రెండు 
విధములగును. అందు మొదటిది - లాస్య్థము - సుకుమారముగా నుండును $ 

శెండవది -- తాండవము ~ ఉద్దత మైనది. 56 

ప్రీ పురుషుల. పరస్పరవిషయమైన భావము లాసము; దానికొర,కె నది, 
లేదా దానికి తగినది అను నర్గము గలది లాసన్యము; అది కామోల్లాసమునకు 

సాతువులగు మృదువై న ̀ అంగవిశేవములు గలది. , చేవికి శివుడుపచేశించినది 

గనుక |పాయికముగా దినిని (స్త్రీలే [పయోగింతురు. 57 

లా న్యా ంగములు 

` లాస్య్థమునకు వదియే అంగములు : చేయవదము, స్థితపాఠ్యము, ఆసీనము, 

పుష్పగంధిక, [పచ్చేదకము, |తిమూఢము, నెంధవము, ద్విమూఢము, ఉత్త 

మో త్తమకము, ఉక (పత్యు కము, అని; వాని లతకణమును తల్పుదుము. 

5859 

ఆసనములందు నెమ్మదిగా కూర్చొని గాయకులు వీణ మొదలగు వాద్య 

ములు తోడుగా శుష్కుముగా పొడుట గేయపదము. 60 

విరహుమునందు (స్త్రీ, కామాగ్నిచే దేహము తపింపగా, ఆసనమందుండి 
పొ భఖాప తో te 2) 66 >° [2 ४०) ६ వ్యవ రించునది 2४ ४२०. 61 

వ వాద్యములును, అధభినయములును లేక చింతాళశోకములతో కూర్చుండు 

టకు ఆసీనమని రు, 6 

నానావిధములై న నృ తగిత వాద్యములతో మగవానివళె స్ర్త్రీ వివిధచేష్టలు 

चद 0०. కు 4. ~ ~ . _, 68 
छ ज whe भिन्त + ८ प ॥ कू అ mu wm । ५ 

1 

శో के 

వెన్నెల వేడికి తాళలేక కామినులు 2012558, తప్పుచేసిన [పియులనె నను 
వెన్నాడుట |పచ్చేదకము ప > 3 64 
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నాట్యం పుంఖావభూయిష్టం నమవృ త్త విభూపి.తమ్ 

68 _అనిష్టురళ్లత్షపదం య తస్యాత్ తత్ |త్రిమూఢకమ్, 

పా[తం వంచిత నంశేతం నాట్యం పాశ్య 5 90४51 

భాషోచ నె ०द త్ర తజ్జాన్టత్ నై రధనం 8८8. 
(= 

ముఖ (८58 ముఖోపేతం చతుర్ల [శపద |> మ్ 

లిక్షభావ రనం య युक వై చిత్రార్థం ద్విమూఢకమ్. 

విఛిత శ్లోకబంధం యత్ నానారన సమా |శయమ్ 

ఉ_త్తమో_త్తమకం తత్ స్యాత్ లీలాభావమనోహారమ్. 

సొధితేనై 8 వదైర్యుకృం చి త్రగీతార్థ యోజితమ్ 

కోప వసాదసంజాత ముక్క [५ కకం ముదుకి: 

యత |పియాక్ళతిం దృష్ట్వా వినోదయతి మానసమ్ 

మదనానలతప్తాంగీ తచ్చి|తవదముచ్యశే. 

0 -1 = 2 నం తాదపితా ద్భష్థ ९ 5 > [సియం యత మద ५ పి 

కరోతి వివిధాన్ భొబాం స్త దే ९ + 

82 ठ ద్వయం |పాహుః తన్న మన్యామ హావయమ్ 

అంగాని దశ చె వేతి మునినా యత్ [28 ర్మితమ, 

ॐ ద్ద తమ్ 

ఉద్దతం త్తు మ హేశస్య శాసనాత్ తండునోదితమ్ 

భరతాయ ९8 कः లో కే తాండవసంజ్ఞ్ఞయా. 

66 

66 

69 

10 

71 

72 

7 9 

1. “वेर నచోజ్లితర”' అని దొరకీన్ పాఠము. ఇది उतु మంచి సవర్గణ. 
(వివరములకు 7m. Notes P. 3) 
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పురువన్వభావమే యెక్కువగా గలిగి, సమవృ త్తములచే అందమై, మృదు 

వైన, |పియమైన మాటలుగల నాట్య మెందుండునో అది |త్రిమూఢకము. 68 

సంశేతస్థానమునకు |పియుడు రాక వంచితుర్మాలెన नेर, ఉ_త్తమమైన 

పాఠ్యమును లేని నాట్యము, నైంధవి భాష - ఇవి గలది నై ంధవమని శెలిసిన 

వాారందురు. - 66 

ముఖ (పతిము ఖములు గలదె, చతుర [శృమెన నడక గలది, భావరసములు ९२ 

ముగా నుండునది, 5. [२२5० ९ న అర్థములు గలది (విచిత్రత (పయోజనముగా 

గలది १ ) దిమూఢకము : 67 

విచితముులె న శ్లోకముల రచన గలిగి, నానారసముల కాశయమై లీల యను 

భావముచే మనోవారమెనది ఉత్స మో త్తమకము. 68 

ఎత్తిపొడుపు మాటలు గలది, వింతవింతలగు పాటలును అర్జములును 

గలది, కోవ |ప్రసాదములచే గలుగునది ఉక్ప[పత్యు కృకమందురు (మాట 

కెదురుమాట). 69 

మన్శ్మథాగ్నిచే తపించెడి యంగములుగల (స్త్రీ, |పియుని చిత్రపటమును 

జూచుచు మనస్సు నెమ్మదిపరుచుకొనుట చి|తపదము. 70 

స్యవ్నమున [పియుని జాచి, మదనానలమున (కాగుచు, నాయిక వివిధభణావము 

లను చూపుట భావికమనబడును. {1 

ఈ రెండంగములనుగూడ - చి|తపదము, భావికము-కొందరు చెప్పుదురు. 

కాని 2255236 యంగీకరింపము; “అంగములు పదియే” యని భరతముని 

చెప్పెను గావున. {2 

@ ९ ॐ = 

ఉద్దతమిు మహాశ్వరుని तयन यवक భరతమునికి చెప్పినది గావున 

లోకమున తాండవము అనుపేర వెలసినది. 78 
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[పయోగస్తూచ్యశే ॐ 2 8 తసోగత్సాహోాదిగో చరః. ` रु | స్తూ క్ష్ 

8 శ్రీమన్శవోరాజాధిరాజ గణవతిదేవ గజసాధనిక . 

జాయసేనాపతి విరచితాయాం నృ త్స రత్నా వల్యాం 

నర్శనవివేకోనామ |పథ మో౭ధ్యాయః.. 
_ 
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అది [పాయికముగా జఉద్ద్ధతమైన అంగవోరములతో పురుషులు నెరవేర్తురు. 

ఉతాహాము మొదలగు భావములందు దానిని [పయోగింపదగునని తెలిసిన 

వారు చెప్పుదురు. 4 

ఇది (శమన్శవోరాజాధిరాజ గణపతిదేవుని గజసాధనీకుడగు 

జాయసేనావతి రచించిన నృ_శ్తరక్నా వళియందు 

నర్తనవివేకమను మొదటి యధ్యాయము. 



€०& ద్వితీయోఒ ధ్యాయః 

అంగ (పత్యంగోపాంగాని 

స నాట్యయోరథాంగాని 55.6० నృత్య నృ_త్తయోః 

96 వాసా వురః ने" ठ కటీ పాొడౌచ పట్ |క్రమాతి. 

|^. దో కుఠి పృష్టోరు &3 0285 ०8 (अ ES షట్ 

తౌ చన [భూ నాసోష్ట కపోల చుబుకాని షట్ 

ఉపాంగాన్యథ వై. छर 'భేదాన్ ॐ = 2:९ ०5 . 

$ &* © & 9 §> 

ఆకంపితం కంపితాఖరం దుతం విధుత మంచితమ్ 

వరిచాహిత మాధూత మవధూతం నివాంచితమ్. 

అధోముఖం పరావృ_త్త 2 ప్రం లోలితం శిరః 

|తయోదశవిధం వృత్తం [నృ_శ్తే?] మునినా సముదీరితమ్. 

సక్ళదాకంపనాదూ ర్ల్వమధశ్చాకంపితం वः 8 

[९ 4 &8 [ ० 4 6) 4 22 చా 28 [१4 [8 ठह సంజ్ఞాదా 35625 ह, 
(ఆకంసితమ్-_1 ) 

తదేవ బహుశస్తూర్గం కంపనాత్ కంపితం విదుః 
దోవ డ్రా ‰5& డ్రా నాదిష 

2५} రమ शकष న (పతిజ్ఞ ठु 6243. 

(४०९४-४) 

2630९60 సంచారితం ४८९6 & 6 ధుత ముదిరితమ్ 

పారా వలో కనాళ్చర్వ తతో నీప్పితా దుః 

(ధుతమ్-శి) 

తదేవ శీ (ఘతాం నీతం శిరో విధుత ९०९ 5 

కీతమా [कणः (४.५ నీతా ర్ల! జృరితాదిషు, 

(విధుతమ్-శీ) 

గాని యిది 2562668 తోచి చె సవరణ నూచించినాను, 

(72) 

ता NORD, LM Re 

1. 'కీణార్క' ముదితపా; సూర్యని విషయమున గాని, యెండ విషయమున్ల 



ड రెండవ అధ్యాయము 
అంగ|పత్య ంగోపాంగములు 

= ~ నాట్య ._న్భతర_న్భ త్రముల 0207 53469 చెప్పబడును, అవి [కమముగా 

శిరస్సు, చెతులు, వక్షము, (పక్కలు, మొల, పాదములు.ఇట్లు ఆరు. 1 

మెడ, భుజములు, కడుపు, వెన్ను, తొడలు పిక్కు.లు-_ఇవి ఆరు जि 

ములు. కన్నులు, బొొమలు, ముక్కు, చబుదవులు, చెకుులు, గడ్డము ms 

ఈ యారును ఉపాంగములు. వీని భేదముంలను లఅతణములను వచింతును. 2 

9 8* © ॐ ణము 

ఆకంపితము, కంపితము, ధుతము, విధుతము, అంచితము, పరివాహితము, 

ఆధూతము, అవధూతము, నివహాంచితము, అధోమూఖము, సరావృత్తము 
(५ 4 లతో । ४ దలి ई) ¢ «^ ఉతిప్పము, లోలితము _ ఇట్లు వృశ్తియందున్న [న్భత్తము నందలి ?] శిరస్సు 

పదుమూడు విధములగునని ముని వచించెను. 8--4 

ఒకమారు తిన్నగా మీదికిని [8०888 కదలించు శిరస్సు ఆకంపితము; [వళ్న 

చేయుట, ఉపదేశము, నిర్రేశించుట. (అదిగో అని చూపుట, సన్న చెయుట 

మొదలగు సందర్భములందిది (పయోగింవనగును. (ఆకంపితము...1) 5 

అదేరీతిగా పలుమారు వేగముగా ఆడించిన తల కంపితమందురు; -@6 ०२०९२, 

రోషము, శెలియుట, ప్రతిజ్ఞ, బెదరించుట. మున్నగువానియందు ఉపయో 

గించును. (కంపితము_2) 6 

నెమ్మదిగా అడ్డముగా ఆడించు తల ధుతమనబడును; |ప్రక్కకు చూచుట, 

ఆశ్చర్యము, కూడదనుట, "ఇష్టము లేకుండుట-ఇత్యాదులందిది ఉషయుక్కము. । 
(८४२5-9 ) 

అదే, వేగముతో ఆడించినప్పుడు విధుతమగును; మద్యమును [कग 

250९) =, భయపడినపుడు, చలికి తట్టుకో లేనప్పుడు, జ్యరముపడియున్న ప్పుడు. 

ఇత్యాది సందర్భములందు (పయోగింపదగినది, (విధుతము_4) 8 
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ఈపషదానమితం नेग ठ) 96" జ్ఞాతవ్యమంచితమ్ 
మత్తమూర్శిత 6० చింతా వర్యాకులాదిషు. 

He ^~" (అంచితమ్-ర) 

పార్మాతి పార్శ్వం శిరోనీతం పర్యాయెః పరివాహితమ్ 
విచార విస్మయోమర్గ వార్ష లీలాదిషు న్మ తమ్. 

(వరి వాహితమ_6) 

ఏకవారం సములి పం తర్వగాధూత ముచ్య 

५१ భావనా మా 8 శా లో ఆత్మసం వ గర (क ©). ९. ౦వ కనే, 

( ఆధూతమ్ు-_7 ) 

అధస్తాత సక్ళదాతి. ప మవధూతం నిగద్యతె 
తదావావహాన సంచేళ సంజ్ఞాలాపాదిషు స తమ్ 

(© ८००5-8) | 

{^= शे సముల్జి పూ య|తాంసౌ తన్ని హంచిశమ్ 
తదేతత్ సు|భుచవాం గర్వ విబ్బోక లలితాదిషు. 

( నిహంచితమ్-9 ) 

అధోగత మవాశీన స్థితానన ముదావ్భ్ఫాతమ్ 

అభివరదన మందడాత 2) => 6 (పముఖేషు छ. 

(& ९/५; 1 0) 

య [ क ०९० పరాచినం తక్ పరావృ త్త మిఘ్యత 

పశ్చాద్విలో కనానిప్లో ద్విగ్నా స్యాపనయాదిషు, 

(పరావృ © 52- 1 1) 

ఉచైైరున్యుఖముల్రి వం భవే దంచితకంధరమ్ 
(బాంశు వ్యోమా [^ ० ८6०८ తారాద్ఫుల్లోకనెషు తత్, 

| (& తీ పమ్__1 2) 
>, "च @ । 



రెండవ అధ్యాయము 21 

కొంచెముగా [పక్కకు వాలిన తల అంచితము; మదించినవారు, 23 १८.) 

భోయినచారు, రోగచాధగలవారు, చింతచే &०४ ८०85 कण्ठ) -- మొదలగు చారి 

నిషయమునందుపయోగించునది. (०९४८२०5) 9 

ఓక [పక్కనుండి వేరొక పక్కకు మార్చి మార్చి తలగనాడించుట పరివాహితముః; 

లోచించుట, ఆశ్చర్యము, రోషము నంతోవము, లీల "మొదలగు వానియందు 

[వయోగింపదగు ను (పరివాహితము-6) 10 

ఒకమారు అడముగా తలమీదికెత్తుట ఆధూతమనబడును; స్వాథిమానము 

గర్వము, [పక్కనున్న వానిని, మీదివానిని చూచుట_వీనికుపయోగించును. 11 

( ఆధూతము-7) 

ఒకనారి కిందికి తలదించుట అవధూతము; అది పిలుపు, చెప్పిపంపుటు, సన్న 

చేయుట, సల్లాపము మొదలగు విషయములందు వచ్చును. 12 

(= 2८००४; -6 ) 

మెడ ఇంచుక [పక్కకు వాల్చి, మూపవులను మీదిశె త్తిన ठ) నివాంచితము; 

ఇది (క్ర్రీల గర్వము, బిబ్బోకము, లలితము మొదలగువానియందు (ప్రయో 

ంపదగినది. (నివాంచితము-9) 18 

మొగము [8०66 వాల్చుట सलि; ఇది నమస్కరించుట, సిగ్గు, 

కీదము మున్నగు సందర్భములం దుపయోగించును. (అధోగతము-10) 14 

ముఖమును వెనుకకు |తిప్పుట పరావృ్భ తము ; వనుకదికుు. చూచుట 

ష్టములేమి 'వెరపుగొనుట, ముఖము తప్పించుట మున్నగుచోట నుపయో 

0253253. ( రావృ త్త ము-11) 15 

ముడనించుక (పక్కకు వాలి యెదురుగా ముఖమును ९०8 -& 3,36.3 తి 

పుడు @ 8 పమగును ; ఎత్తులో నున్న వానిని, ఆకాశము తుది, సూర్య ०८ 

ॐ | ఆాదులను నిక్కి చూచుటయందు దిని యయుపయోగము 16 

| ( 89. | ८) 
0, 
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శిరో లోేలితమాఖాాాతం సర్వతః పరిలోలనాత్ 

పుదమూర్శ్భాగద స్వవ్న [గవా [గస్తాదిషం ९०४ 1¶ | 

(65828553 - 1 8) 

५ 55" 6> నే 2) :5० 58 భేదాః లోకాధినయసం [శయాః 

తేచ లోకస్వభావేన [పయో కృవ్యాః (పయో ५288 ` 18 

९२6 క్షం ముసొనా' యు త్ర దను తం |తవిధాయి ఖిః 

కల్సి తాః కతిచిద్భదాః |బూమస్తానపరానపి . 19 

సమం నె శాజితం తిర్య కృతం 8८02 తోన్న తమ్ 

येग्छ१) ९8 ०8552९9) తం నకంసపరివాహి తమ్. 90 

సకంపధుతనామా 2 ఉద్దుతం పార్శ్వకంపితమ్ 

పార్భా్య్వాకంపిత మిక్వేకాదళ భేదాః (పకి ९. తాః. 21. 

(పకృ్ళతిస్థం సమం |పోకృం 0:98" कत ०9 283४ 
తత్స్యార త సమనఖ ధ్యా న స్యభా వాభినయాదిషు. (సమ కం] ) 29 

(పదతీణ |కమెకా ॐ య।|తారా नर (భమః (२ ee Se i 
,నె రాజితం నృపాధీనాం తత్- స్వాన్నీ రాజనావిఢె 2.8. : 

("నై ए ॐ -2) 

कण्ठ తా § च> ॐ 8८6; కృతం య ర్థాఖ్యం చింతా పిడాదిషు 2४59. 

(తిర్య కృతమ్-శి ) 

తిర్యజ్న తోన్నతం తద్వత్ సుభువాం వి భమాదిషు. 24 

(తిర్యజ్న తోన్నతమ్-_4) 

పార్వాథిముఖ మన్వర్థసంజ్ఞ ౦ పార్భ్య|పలోకితే 

(పా ए) భీముఖమ్=-5 

రలు దా ద దద ¬= --~ క 

1. ఈ శ్లోకము భరత कन्डक రివ అధా్యధాయమున శిరివది. 
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అన్ని[పక్కలను శిరన్సును వణకించుట లోలితమనబడును ; మ శ్తెక్కుట, 

మూర్భరోగము, స్వప్నము, దయ్యముపట్టుట ఇత్యాదులందిది చెప్పబడినది. 17 

(లోలితము-1కె) 

“ఇవిగాక ఇంకను పెక్కు. శిరోభేదములు, లోకాభఖినయమున గలవు. లోక 

న్వభావము చెలిసి వానిని [పయో కలు (పయోగింపదగును.”' 1 (9) 

అని భరతముని చెప్బ్పియున్న जद. తరుతాతి.శా(స్త్రకర్హలు: కొన్ని कं 

కల్పించినారు. వానిన్, మరఠికొన్నిటిని గూడ తెల్పుదుము. 19 

సమము, _నెరాజితము, తిర్యకృతము, తిర్యజ్నాతోన్నతము, పార్భ్వాథి 

ముఖము, ఉన్నీతము, సకంపవరివాహితము, సకంపధుతము, ఉద్దుతము, పార్భ్య 

కంపితము, పార్భ్యాకంపితము-ఇట్లు వదునొకండు శిరోభేదములు గలవు. 20_21 

స్వాభావీకముగా నుండు శిరన్స్ఫు సమమనబడును ; తకిిిన 'భేదములన్ని యు 

దీనినుండి వెలువడును; సమనఖమను కరణమునందు, ధ్యానమును, స్వభావమును 

అధథినయించుట మొదలగు సందర్భములందు దీని (వపయోగము. 2 

| (5०४०-1) 

ఆరతియె త్తినట్టు |పదకిణముగానే తల తిరుగుట నై రాజితము; అది రాజులు 
మున్న గువారికి ఆరతియెత్తుటయందుపయోగింవదగును. 29 

| (నె రాజితము2) 

చేరు సారకముగా, [పక్కకు చా చబడినది తీర్య కతము; చింత్మ నొ ప్పి 
@ి , —0 

మొదలగు వానియందిది వచ్చును. (8८6 కృతము_లి) 

कः యె త్రో త ఎ © అ 
అశు (పక్కకువంచి ९ ® 3206 ०८९९ న్నతము; ది త్త ९ [कै 

మము మొదలగు భావములందు తగినది. = (8८6०० తోన్న 5252-4) 24 

మొగము (పక్కకు [>< పార్భ్యాథిముఖము ; సోర్గకసంజ్ఞ్మ ५ ; 86 

[పక్క చూపునందుపయు క్ష ము (పార్మ్యాథివఖుము-_క) 
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ఉన్నీతం సకృ్ళదున్నీ తే వృచ్బాడా సముదీరితమ్. 

(€ న్నీతమ్-6) 

కంపితేన సమాయోగం సం|పాస్తె పరివాహితే 

లాస్య తాలల మే [పోక ౦ సకంపపరివాహితమ్. 

(నకంపవరివాహితమి7) 

సకంపధుతమ నవం 9.13 1498 8.8. 8 కృతమ్ 

(సకంపధుతమ్-రి) 

ధుత మేవోద్దుతం కించిదుత్తానితముఖం భవేత్. 

కందుకో ల్లాలనాందోల సంచారాది|వలోచనే. (ఉద్దుతమ్-9) 

ర్ప్తా ఆాభా సా 2 బా ణా కంపి భంచి क ०60 సౌ 865० तनै ర్భపముఖం యు 

స్యాత్సార్భ్య్వు కంపసితం పార్భ్వాకంపితం చ [కమా తదా 

(పశ్నతాలలయో रल खण्ग) % ९९००० 252 ९8६3 . 

(పార్భ్వకంపిత-10, పార్భాకంపితె-11) 

ద్భ 2 © & 9 5 
&3 

కాంతా హాసాంచితాచై వ రా|టీచ కరుగాం చితా 

९ कण వీరాద్భు छ స్వ్యాతాం ककण సభయాానకా. 

రసోత్స త్రి (కమేణాష్టా ० మయోక్తాః 04८) 24 ०४५४ 
page ©.) 1 Pn + ) €ఎ 1] 

స్నీగా హృష్లా తతః [ॐ దీనా > गे» సవిన్మ యా. 

జుగుప్బిత 2 55०0-2) छँ సాయి > ९:50 దృ్భగష్టధా 

जण्ण అజా 9९ ఆతా (శాం తా విషణా మలినాభిధా. 

శంకిఆతా ముకులా గానా కుంచితా లలితా తా 

అభితప్రార్గముకులే విభ్రాంతా సవితర్కితా. 
ఆకేకరో వికో कण्ण జిహ్మో (తస్తా౭.థ విపుతా 

== (> 

మదిరానేతి దృష్టినాం వింశతిర్వ్యభథిచారిషు. 

1. చ్యేకవం చతు రె ర్లనె 8 కృతం", 'వ్యకవం చతురై_రజకే 8 కృతం" అని. 

(వాతలో చెడిన वे & 22989, చాలా (3 ము 

బి. “చాదర్గం వొత స్యాత్ సారం అని యుండు నేమో ? 
ధి థి 

25 
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28 

29 

30 

81 

92 

88 

84 
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ఒకసారి మొగము 2656 ఉన్నీతము ; |ప్రశ్నించుట మున్నగు వాని 

యందు దీని వినియోగము. . (ఉన్నీతము-6) 25 

పరివాహితము కంపితముతో కలిసినప్పుడు సకంపపరివాహితము ; లాస్యమున, 
తాళలయము ననుభవించునప్పుడు ఇది వచ్చును. 26 

(నకం పపరివాహిొత ము-7) 

धट సకంపధుతమును ; కంపితముతో ధుతము చేరినప్పుడు. 
(సకంపధుతమురి) 

మొగము కొంచెముగా మీదికెత్తిన ధుతమే ఉద్దుతమగును. బంతి పుట 

మెగురుట, ఉయాంలయూపు మొదలగువానిని చూచునప్పుడు దీని యుప 

యోగము. (ఉద్దుతము9). 

పార్భ్వముఖము _ కంపితముతోగూడి పొర్భ్వకంపితమగును ; అంచిత 

ముతో గూడినపుడు పార్భ్యాకంపితమగును 3; |పశ్నించుట, తాళలయను, 
ఉల్లాసము, హాస్యము మున్న గువానియందు ఈ రెండును పనికివచ్చును. 

(పార్భ్వకంపితము-10, పార్భ్యాకంపితము- 1 1) 27 - 29 

© > © @ ణము 
€= 

కాంత, హోన్య, రౌ(ది, కరుణ, వీర, అద్భుత, వీభత్స, భయానక -- ఇట్లు 

ఎనిమిది దృష్టులు, రసోత్స త్తి క్రమము ననుసరించి నేను చెప్పునవి. స్నిగ్దము, 

హృష్టము, (క్రుద్దము, దీనము, దృప్తము, సవిస్మయము, జుగుప్పితము, 

భయాంచితము_ఇట్లు స్థాయిభావములందు దృష్టీ ఎనిమిది తెరగులు. _ 80-81 

శూన్యము, లజ్ఞాన్వితము, శాంతము, విష్ణాము, మలినము, శంకితము, 

ముకుళము, గ్లానము, కుంచితము, లలితము, అభిత పము, అర్గముకుళము, 

విభాంతము, వితర్కితము, ఆశేకరము, వికోశము, జివ్యాము, (©, 

విప్రుతము, మదిరము -- అని యిరువది దృష్టులు వ్యభి చారిభావములందలిపి. 

32, - 84 
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ठ 2 ©> షయ 

హార్లోత్సన్నా (వసా దోతొ కామం కామదశా'వశా ०. థి 
। శ రగా రే౭..భిమాతా కాంతా [థూ కెపాపాంగసంగశతా. 88 

(కాంతా ద్భ పి ®__1 ) 

ఐ [త [భాంతాల్న తారా ద్భ గాకుంచితపుటా (కమాత్ 

కాది స్పర్భపాతాదొె హో 8 హోస్యా 0 86 

(అ|త 2592585 [06 ग ०8) 

| [కూరా రూజారుణోద్వ్భ र ९) షబపుట తారకా + త్వా నిష్ట 
कर सण वि రాద ठम सेर 37 

(రౌ|దీ_8) : 

పతితోర్ధ్వపుటా సా|స్రా మన్యుమంథరతారకా 

నాసొ (గానుగతా దృష్టిః కరుణా కరుకోరవే. (కరు रण ) 88 

దీపా వికసితా౭_ తుబ్దా 750 &)-ठ० నమతారకా 

। ఉత్ఫుల్ల నుధ్యా దృష్టిన్లు కీరా వీరరసా (శయా. (బీరా-ర్) 99 

యా తాకు ంచితప తా [८२ సాళ్చర్యో్య ८९०) ర్త తారకా 

సౌమ్యా ఏకసితాంతాచ पि लेखः >£. ८८०) ऊ. 40 
€~ ५ 

(९८) क 6) 

నికుంచితపుటాపాంగా ఘూరోపపుతతారకా 

సంక్లిష్ట &ए कषस బీభత్సా దృష్టిరిష్య'త (బీభతా a 7) 4] 

1. “కామవశావశా” [न ముది. పాఠము. మీది పాఠము నా నూచన. 

&. ఇక్కడనుండి (వాత పతులలో = © [1100 ठे ०१५ & 2९. 029 ॐ फ && 0262925 ౩ 

భరతనాట్యశా(స్త్రమునుండి | | 8 గుర్తులలోని ఖోకముల నె తి 26:59 ర 
చేర్చి నారు 
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ర సద్భ షులు 

సంతోషముచే, (उ छठ జనించినది, కామావస్థకు లో గినది, బొొమ 

లాడించుచు |శకేగంట చూచునదియునెన చూపు కాంత యగును. ఇది శృంగార 

మందు తగును. ˆ (७००४-1 , 885 

నల్ల గుడ్డును వింతగా కొంచెముగా |తిప్పుచు [अ  శెప్పలనించుక 
ముడుచుచు చూచుద్భష్టి హాస్య; చక్కి_లిగింత, జూరిపడుట మొదలగు హాస్య 

సందర్భములందిది చేయదగినది. (హాస్యము?) 86 

|కూరము, కనికరములేనిది, మీదికి (కిందికి -ठ०2526°:42:56, రెప్పలును 

[గుడ్డును కదలకుండునది, వంకర బొములు గలదియు నగు ©+, శా (6 ; దది ME SEU 
'రౌ|దరసమునకు తగినది. ( ठ ° దము-లి) | 8 

మీదిశెవ్ప జారి, కన్నీరు గలిగి, శోకముచే द గుడ్డు మెత్తబడగా, ముక్కు 
తుదికి సాగిన దృష్టి కరుణ; ఇది కరుణరనమున చేయదగినది. (కరుణము-4) 86 

దీప్తి గలిగి, 269 ठते, కలత ठंड, గంభీరమై, నల్ల |గుడ్డులు నరీవరుసలోనుండి, 
నడిమి భాగము విచ్చుకొనిన దృష్టి వీర; ఇది వీరరనము నా|శయించినది. = 89 

(వీఠము_క) 

తుదిరెప్ప వెం|డుకలు కొంచెముగా ముడుచుకొని, ఆశ్చర్యముచే నల్ల [గుడ్లు 
జ (४ ఫీ (3 (~ 

కిందికి మీదికి కదలగా, సౌమ్యమై, కనుగోనలు విచ్చుకొన్న చూపు అద్భుత ; 

ఇది అద్భుతరనమునందు చేయదగినది. (అద్భుతము-6) 40 

కనుశెప్పలును, కనుగొనలును ముడుచుకొని, గుడ్డు నొచ్చి . తిరుగుడువడి, 

చెప్ప వెం|డుకలు కలిసి కదలక .యుండు దృష్టీ బీభత్స. _* +. 41 

( బీభత్సము-7) 
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హా శ కాలూ స ' తారకా . {६ 559) न స్పురదుద్వ త్త ర 

దృప్టిర్భయానకా౭తర్గం క్సీతా కైయా భయానక. 42 

(భయానకా_9) 

స్థాయిదృషషయః 
ఐ 

వ్యాకో శమధ్యా మధురా స్మితతారా౭ఖి లాషి.ణీ 

క -ए दण ०6) ० ॐ భావజా 2) + 7० సానంద | कै ०९ దృష్టిః స్నీగ్రయం రతిఖావజా. _.. (य --1, 48 

చలా వాసితగర్భాచ వితారా నిమెపిణీ 

దా ణా హా మో ॐ ఇన ५ తా హ్ షా కించిదాకుంచిణా హ ఎవ ८0 पु > (పకీ ర్తి ; ( SE -2) 44 

£ ण्ट € రో చుటూ నిషబో తారకా £ णकः ४ రొద్య్ద 9 ९ పుటూ ష్టబ్లీ ద్ద 9 త తారకా 

ॐ చా క్రో దా కుటిల భుకు టీ దృష్టిః [७०८० (క్ర ठ విధీయే. ( (ए -8) | 45 

©> [४९ త్త రపుటా రుద్దతారా జలావీలా 

మందసంచారిణీ దీనా సా శోకే దృష్టిరిమ్యక. (దినా-4ఓ) 46 
టు an 

సంస్థిత తారకే యస్యాః స్థిరా వికసితా తథా 

సత్వ ముద్దిరతి कठेन దృష్టి రుక్సావాసంభవా. (దృ్భషప్టా-ల్) 47 

. లో తారా హో OYE తా వివములొద్య తత్ ठ 2- [ख न భయపుటాంచి 

సమా వికసితా దృ ప్టిః విస్మితా విన్మయే స్మృతా (విస్మితా-ర) 48 

పతిగ్మేర్దేశాల్ సముద్విగ్నా జుగుప్సాయాం జుగుప్ప్సితా. &9 
( జాగు పితా ) 

విష్బారి తోభయపుటా భయకంపితతారకా 
९) (व) భా €, << ఖా 4० ~ క ణా నమః ४०४ ९ 05 భయభావే భ తా. 50 

( భో ౦యూాన్వితా6 ) 
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శెప్పలు చాలా విరివిరై కదలకుండి, [గుడ్డు అదరుచు రాచుకోనగా, మిగుల 

భయపడిన చూపు భయానక; ఇది భయానక రసమందగును. 42 

| (భయానకము=రీ?) 

सि* @ॐ ©> ములు 

నడికన్ను విరివియె 9०००9. కనుగుడ్డు నవ్వుచుండగా అధిలావగలిగి 

ఆనందించు కనుభోమలు గలది న్నీ గ్గద్భష్టిః ది తితిసాయియందగును 2) 48 

(हन | 
చంచలమై, లోపల నవ్వు గలిగి, తారలు రెప్పలలో क्न, రెప్ప 

शण्ठः], కొంచెముగా ముడుచుకొను చూపు హృష్ట ఘూ యీ 26९7 

స్థాయిలో ॥ | ( र) ध 44 

కనికరములేనిది, స్టీరమై మీదికి తిన రెప్పలు గలది, ट णी 
(तं त "89, ¢ ^ ̂ + 

836 -३ 8 8, ®°:59& ముడివడినది యగు దృష్టీ (కుద్దము; కోధ 
si +€ ५~ @०छ 0० Hus 

సాయిది. ( కుద్దము-లి) 45 

పె ెప్ప జారి, కనుగుడ్డు నీలబడి, కన్నీటిచే కలగి Fa ६०२८९०४२ 
దృష్టీ దీనము; ఇది శోకమునకు.. `. “= (డిమ్ 46 

తారకలు చకుగా నిలబడి, సిరమె విప్బారి సతువను ECTS చూపు 

ద్భ పము 86 ̀  ఉతాహమున పుట్టునది. (దృ ५ 959५ 47 

నిర్మలమై, మీదతిరుగు నల్ల |®", -ठ56० శెండును Wye సమమె 

వికసించిన ద్భష్టి విస్మితము; 86 విస్మయమునందు. ०६४५०6१] £ 48 

రెప్పలు ముడుచుకొని తారకలను మూయగా, స్పష్టత లేక రెప్పల తుదల 

నుండి కంపించు ద్భష్టి జుగుప్పితము; ఇది జాగుప్పయందు 49 

(జుగు ప్పితము-_7? ) 

విచ్చుకొన్న "రెండు రెప్పలతో, నల్లగుడ్డు భయముతో వణకుచుండగా, 
2 > 

56552 ముందుకువుచ్చిన దృష్టి భయాన్వితము; కిది భయభావమునందు. 90 

न (नि (భయాన్వితము-ర) 
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సంచారి దృషయః 
' ॥ >, 

0:53 छ णठ ० నమపుటా నిష్క_ంపా శూనరదర్శనా 

బావ్యోర్థా us ९००६६ ధ్యా మా శూన్యా ద్భ 8 8 (४3 ర్రితా. 

अ 
| కించిదంచితపత్మా|గా పతితోర్ష్యపుటా [పియా १ 

[తపాధోగతతారాచ దృ్భష్లిర్ల జాన్నితా తుసా (లజ్ఞాన్వితా-2) 

[కమాకత్ [పమ్హాపితపుటా తామాంతాంచితలో చనా 

నన్నా పతితతారాచ [శాంతా దృష్టీ [పకి ९. తా. ((శాంతా-రి) 

విపాదవి సి రపుటా వర్యస్తూంతాని మెపిణీ 

కించిన్నీ >+ 2 తా రెచ కారా దృషిర్విషాదినీ (విషాది నీ_4) 

(పస్సందమానసజ్యూ యా నాత్యర్గ ముకు లె 8 పులు 8 

మలినాంతాచ మలినా దృష్టిర్వి [कु ०० తారకా (మలినా-ర్) 

ks 

కించిచ్చలా బరా కించిదుదతా తిర్యగాయ తా 

గూఢా చకితతారాచ శంకితా ८6286 (శంకితా_6) 

స్ఫురదా 924. 2 జా ముకులో ర్ల్యపుటాంచితా 

నుఖో న్మీలితతారాచ ముకులా దృష్టి రిష్య कै. (ముకులా_7) 

మాన |భూపుటప జ్యా (యా శిథిలా మందచారిణీ 
१2 

1 , < ५६ ठ రా గానా 5 «< నా న తా గానా [<> [2 कण्ठ చ గానా దృష్టిస్తు సా స్మృతా. ( గూసాొ- 8 ) 

ఆనికుంచితపజ్యా|గా పుకు రాకుంచితై స్తథా 

సన్నికుంచితఆతారాచ కుంచిఆా దృష్టిరిమ్య ठे. (కుంఛితా_9) 

'క్రమ కమ. నాశ. పాఠము. ఇది अमन्दत శ్రా. పాఠము, ఇది ము[దోదోనము గాబోలు 

581 

58 

84 

58 

59 
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తారకలు ెప్పలును నమముగానుండి, కదలికలేక, ఏమియు చూచునట్లు 

తోపక, బైటి వదార్థము లేవియు (గహింవక్క, పొగగప్పినట్లుండు చూపు 

శూన్యము : ( శూ న్య సు! ) 51 

ठ ८९० ఇంచుక ముడుచుకొని, మీది రెప్ప సీగ్గుచేజారి, నల్లి |గుడ్డు 

క్రిందికి 66 4330 ९8 దృష్టి లజ్ఞాన్వితము 3 (లజ్ఞాన్వితము_2) 84 

అలపుచే రెప్పలు వాడియుండి, కొనగన్నులు కృశించి వాలి, జారినతారకలు 

గలిగిన నన్న చూపు (శాంతము. ( [ 7 ०४००-8 ) 568 

వగపుచే రెప్పలు విరివియై, కనుగొనలు సాగి, శెప్పలార్చుచు, కొంచెము 

తారకలు నిలబడిన దృష్టి విపూదిని. (విషాదిని_వివణ్ణము_4) 54 
€) ६ 

- రెప్ప వెం|డుకలు వణకుచుండగా, 8०2०४०8 రెప్పలు ముడుచుకొని, కను 

గెనలు మాసి, తారకలు చెదరినది మలినము. (మలినము) 585 

కొంచెము కదలి, కొంచెము శెలకొని, మీదికెత్తుకొని, అడ్డముగా సాగి, 
గూఢమై, తారకలు జెదరిన దృష్టి శంకితమనబడును. (శంకిశము6) 66 

02 ठ ००८९ అదరుచు కొంచెముగా కలసికొనగా, మీది రెప్ప ముడిగి 

వంగియుండగా, నుఖముచే విచ్చిన తారకలు గలది ముకుళము. ర్7 

(ముకు శము-7) 

6६९०, రెప్పలు, శెవ్సల తుదలును వాడి, సడలి మందముగా సాగుచు 
ఇ क లో చా క్రొ ९) 8 గా (मः छ రకలు రెప్పల చెచ్చు యున్న దృష్టి గ్గ నవు 8६ 

(గానము -8) 
య 

కొంచెము ముడిచిన २ कस (గములు, రెస్ప్సలును గలిగి తారకలు బాగుగా 

ముడిచిన చూపు కుంచితము. (కుంచితము.--9) 59 
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మగధురా౭కుంచితాంతాచ న (భూ आ ససితా 

సమన్శభవికారాచ దృష్టి స్పా లలితా మతా. (లలితా- 1 0) 

 మందాయమాన తారా యా 0 टः 8 [వచల్సితె कण 

తాపో 8 +< తా ठो प 2 శ సంతాపోపపు దృష్టి రభితప్తాతు > कप. (అభిత 1 1) 

అర్గవ్యాకో శప అ్ఞాచ వాదారముకు © 8 పుకు 8 
థి య ८) a a 

స్మృతా౭ర్హముకులా దృష్టిః కించిల్లులిత తారకా. 

( అర్హ నుకులా-_1లై ) 

అన వస్థిత తారాచ ని [భాంతాకులదర్భనా 

8 రో [కా భాంతా 9 Ax र ०0 ठढ-० 2.6" త్ఫ్ఫుల్ణ నే శ వి|భ్రాం దృష్టిరివ్యతే. (వి [द 0 -18) 

రో >5& {ए వోతు తారకా విత గైద్య 6, తపు ९.८ వ ల్లీ తా ర 

అధోముఖవికారాచ దృష్టి రేపూ 2९ 7-ख०. (వితర్మితా-_1 4) 

ఆకుం చితపుటాపాంగా సంగశతార్గనిమేపి.ణీ 

మువహుర్వార వృత్త తారాచ దృష్టి రా కేకరా २२९० తా. 

( ఆశకేకరా-_ 15 ) 

వికోశితోభయపుటా (పోత్ఫుల్లాచాని మేషి.ణీ । 
९) శతా రన క్రో గా ERR . 68 ణా అనవస్థిత చ ' విక్రో ఇ దృష్టిరివ్యశే. (ఏ శా_] 6) 

= క थ 

లంబిళా కుంచితపుటా శె 9४683 6७. 

నిగూఢా గూఢతారాచ జివో దృ షి రు దాహ శా, ( జిహ్మా_ 11 ) ५ 

(తాసోద్వృత్తపుటా యా తు తథోత్క_ంపితతా రకా 
సం తాసోత్సు ల్లమధ్యాచ [खसे దృ 20 प्र) తా 

wr 
00 

ह त సా p 6 [4 జ? (च 4 5 ए. ५ ९) 1 యన్య ( $ ) ४ ॐ పున 
न 29) త్రతారాచ దృష్టి రేపాతు విప్పుతా. (वक --19) 

60 

= ~ = नः 
न ల్ 

68 

68 

6.6. 

69 
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మధురముగా & 253626९3 ఇంచుక ముడిచి, బొమలు డాటించుచు, నవ్వుచు, 

మన్శథవికారముతో గూడిన దృష్టి లలితము. (లలితము_10) 60 

తారకలు మందముగానుండి, రెప్పలు కదలుచుండగా, వెతపడుచు సంతాపమున 

మునిగిన దృష్టి అభిత పము. (అభిత ప్పము_11) 61 

రెప్పల'వెం[డుకలు సగము విప్పారి, శెప్పలు ఆహ్హాదముతో సగము మొగుడ్చు 

కొనియుండ, తారకలు కొంచెముగా చెదరియున్న దృష్టి =© >> ళము. 62 

(అర్హముకు ళభము-12) 

తారకలు నిలుకడలేక, విరివిగా తెరచుకొన్న కన్నులతో చెదరి, కలగిన 

చూపు వి|భాంతము | (2 [छ ००४5-1 8) 69 
_ ४ 

నంశయముచే ८५९० క్రిందుమీదాడగా, నల్ల [గుడ్లు ముందుకు తోచి, ముఖ 

వికారము కింది దిక్కు. 74868 5 దృష్టి వితరి.తము ॥ (2४6 ४-४२-1 4) 64 

శెప్పలను, కనుగొనలను ఇంచుక కుంచించి, సగము కలిసిన రెప్పపాట్టును, 

పలుమారు తిరుగు తారకలును గలది ఆశకేకరము. (= 3४८2-6) 65 

రెండు రెస్సలను తెరచుకొని వికసించి, రెప్పపాటులేక, నిలుకడలేని తారలు 

గలది వికో శమనబడును. (వికోశము-16) 66 

ఇంచుక ముడుచుకొని |వేలుచున్న శెవ్పలతో తిన్నని యడ్డచూపులు గలిగి, 

తారకలు గూఢములై భావము ెలియని ద్భష్టి జిహ్మము. 67 

| (జిహ్మాము-17) 

~ వెరపుతో రెప్పలు కిందుమీదాడుచుండగా, తారకలు వణకుచుండగా, నడిమి 

భాగముబికిన దృష్టి. (త సము. ( (५ {5 -186) 68 

४ రెప్పలు మిక్కిలి 2686, .. నిశ్స్చలము లె + దారుచుండగా, नर 

కలగిన తారకలు గలది విపుతము. ` (వివ్హతము_10) 69 
४ क, 69 
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ఆఘూర్హమానమధ్యా యా జామాంచితాంచితలో చనా 
దృ్భప్లిర్వికసితాపాంగా మదిరా తరుణే మదే. 

€.) 

' కించిదాకుంచితప్పుటా కించిల్లులిత తారకా 

అనవన్థితసంచా రా దృష్టి ర్మధ్యమచే భవేక్. 

24832722 > ने 8०2 63 తారకా 

€ 6 ९-०7९-58 ८६ రధమేతు మదే सेक (మదిరా_20 ) 

ఏతాసాం దృష్టీనాం వినియోగః 

తాహా ఇంతక పన ~¬ *^ ८2.5० 5० 8 క్వెవం లతితా హే స్థితాః పట్టి 9ంశద్దృష్ట క 

రసజాః భావజాశ్చ్వాసాం వినియోగం నిబోధత. 

రనజాన్తు రసేష్వేవ స్టాయిషు స్టాయిద్భృష్టయః 
=^ ® @ €> 

8९००९ వ్య్వభిచారిణ్యః సంచారిషు యథాస్ట్థితాః. 

శూన్యాద్భష్లి స్తు చింతాయామభితపా౭ పి కీర్తితా 

నిర్వేచె వాసి. మరినా 5 आ ९) 659 छै. 
५ £ 

[శాంతా प्र స్వేదేచ, లజ్ఞాయాం లలితా తథా 

रेष्ठ ठं తథా नण గాన్యాం గ్లానా వి దీయే, 

శోంకాయౌాం శంకితా కైయా, విషాదానై రపాదినీ 

నిదా స్వవ్న సుఖా గ్రైషు ముకులా దృష్టిరిష్యశే. 

కుంచితా౭నూయితానిష్ట్రదు షే" कक ण 5 

అధితపా क నిర్వేచే హ్యాభిఘా తాభిశాపయోః | 

జిహ్మో దృష్టిరనూయాయాం జడ छ °> © 296; ठठ స్త ఛా 

> ढः मः సలలితా, స్మృతె ४. వితర్కితా. 

70 

{2 

18 

74 

75 

76 

“८ पै 
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నడికన్ను తిరుగుడువడగా, తుదలకృశించిన కన్నులు చాలి, కడ గంటిచూపులు 
విచ్చిన చూపు మదిరము; "ఇది తొలిమత్తునందు. ` 70 

కొంచెము రెప్పలు ముడిగి, కొంచెము తారకలు కలకగోొని, నిలుకడలేని 

నడక దీనికి నడిమత్తునందు గలుగును. ` ̀  | 71 

శెప్పపాటు కలిగియు లేకయు, తారకలు కొంచెము కనుపట్టునట్లు (కిందికి 

పారునది చెడుమత్తునందగును. (మదిరము-20) 72 

ఈ దృష © వినియోగము 

ఇటు రసములందును, భావములందును గలుగు ఈ ముప్పదియారు దృ్భషలు 

నేను నిరూపించితిని. వీని వినియోగము శెరిసికొనుడు 78 

రసములందు జనించిన దృషఘులు ८235090 ठ, సాయిభావజనితములు సాయు 

లందే వినియో జ్యములు వ్యభిచారిద్భషుణఖు సంచారిభావములందు వివియోగ 
ఫడు రీతిని వినుడు | ee 74 

చింతయందు శూన్యద్భష్టి,  అభీత ప్ప దృష్టియు' నగును. 'వీసుగునందు, వన్నె 
మారుటయందు మలినద్భష్టి విహితము. 75 

(మచే అలసినప్పుడు, చెమరించునపుడు [क ०९८); స్మృతి తప్పి నపుడు 

వ్యాధియందు అలపునందును గానద్భష్టికి వినియోగము ” 6 

4 

శంకించుచోట శంకితము; .వగపునందు విపాదిని; ని (ద, కల, సుఖానుభవము.. 
వీనియందు ముకులద్భపి, రావ్రలయును = TT 

ర 

అనసూయ, ఇష్షములేని సితి, కషముతో చూడవరలసినచోటుు, కంటి పోటు 
ఈ సందర్భములందు కుంచితము; విసుగుకొనుట, చెబ్బతినుట, తాపము ఆవ - 
రించుట-వీనియందు అభిత ప ము | 18 

fF 

ఓర్వలేమి, జడత్వము, చేతగానితనము=వీనియందు జిహ్మద్భష్టి; నిబ్బరమున 
సంతో 2425295 లలితద్భష్టి ; 'జ్లప్తికి చెచ్చుకొనుట, _డఊఈహించుట _ వీనియెడ 

వితరిితము HE "9 79 
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కన కతు. కురి గంధన్సర్శ నుఖాదిషు. 

విభాంతాదృష్టి శాప నంభమే వి|భమే తథా. 89 

విప్పుతా చవలో న్మాద దుఃఖా రి మరణాదిషు; ~ 

ఆకేకరా దురాలో కే విచ్చేద (తి తెషుచ. 81 

విబోధ గర్యామ ठ" (१53०828 స్యా ద్వికో శతా 

[खये [కాసే భవేతి దృష్టీ? , మదిరాచ 25 ठ ९8 . 6 

షట్రి तक దృష్టయో హ్యేతా యథావ త్సముదాహ్మతాః 

రనజానాంతు దృష్టినాం భావజానాం छठ వచ 88 

తారాపుట | భువాంకర్ణ గదతోమే నిబోధత. 

తారార ८६ 

(००० వలనం పొతళ్చలనం సం పచేశనమ్. Er 
వివర్తనం సముద్య ०.९० ९ | मे 2398 [> १४०४० తథా 

పటరత రం లా కక తారా రమణ స్మృతమ్ 85 

వలనం గమనం. (త్య [80 పొతనం [रप తథా ~: 

చలనం కంపనం క్లేయం [555००९४ (వవేశనమ్ 86 

२२८ నం కటాతుస్తు ९०) తం సమున్నతిః 

నిపా్మ మో నిగ్గమః [° &.॥ [> १७७०९ స్యభావజమ్. 87 

ర్త ర్క వినియో గా $ 

© कत పాం రనభావేషు వినియోగం నిబోధత, 
క నో 2) > ) > రాదూ (८००२० వతు 0. (పామో వీరఠరా[దయోః 88 

ని [బూ్యమణం స్తచలనం కఠ్సవ్య్వంహి భయాన కే, hn 

వోన్యవీభత్స యోశా £ (పవేశనమి హేవ్యశే. 8 
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ఆ स ८० (९8) 023 ను ०62 ए 6 నుఖములందు అర్హముకులము; 

తొటుపాటు, సం|భమము, శృంగారమువలన చిత్తము నిలుకడలేమి __ వీనికి 

వి [భాంతద్భష్టి ; 80 

చపలత్వము, పిచ్చి, దుఃఖము, నొప్పి, మరణము, మొదలగుచోట్ల విప్పుత 
Y య 

దృష్టీ; మిరుమిట్లుగెొలుపుదానిని, చూడ రానిదానిని చూచుట, పులుకుపులుకని 

చూపులు ~ వీనియందు ఆశకేకరము. 81 
की 

॥ प्क ts 

తెలియుట, గర్వము, రోవమఘు, (క్రౌర్యము _ వీనియెడ వికోశితద్భష్లి ; 
జెదరుగొన్నపుడు [छ మదములందు మదిరము. ఇట్లు మున్నదియారు 
దృష్టులు స్పష్టముగా చెప్పబడినవి. రసములందు, భావములందును గలుగు 
८२१०००८४ తారా-పుట--[భూకర్మములు చెప్పుదును, వినుడు. 82, 88 

తారారక్ర ర్మ 

భ్రమణము, వలనము, పాతము, చలనము, సం|ప్రవేశనము, వివర్శనము, 
సముద్వ త్రము, ని|ప్రామము, |పాక్ళతము _ (అని తారకల నడక తొమ్మిది 

aA 
न =" 7 । 

చెప్పలో పలి నల్ల [గు డు గుం [(డముగా తిరుగుట [భమణము; ముమూలగా 

నడచుట వలనము; దిగజారుటపాతము; వడకుట చలనము; చెప్పలో పలికి చొెచ్చుట 

కానరాకపోవుట ని|పా-మము; సవాజమైన నడక |పాకృతము. 85, 86, 87 
ति 

॥ श्ल 

తారారక ५९८ © వినియోగములు 
a 

ఇక' వీనికి రస_భావములందు వినియోగము ెలిసికొనుడు : 

భ్రమణము, వలనము, ఉద్య్భు_త్తము, 9 [न्य - ఇవి వీరరఠా[దములందు; 

భయాానకమండు ని [పోోమణము ; చలనమును $ [వవేశనము వహోస్య భీభత్స 

ములలో; 
ధ్ “ल 
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పాతనం కరుకోకార్యం, 3 (పామణమథాద్భు శే, | 

(ने ष्डये० శెవషభావేషు, శృంగాశేచ వివ ర్తితమ్. 9 

wr ऽक 9 2 లో యా an ४" aes స వసిద్దమెవె తత్ కర్ళ కకి [శయమ్ । - 

ఏవం రసేషు छ: తారాకర్మాణి యోజమేత్,. 91 

ద ८३ 2 (ॐ ७० ए* 8 

छकख ॐ (పవజ్యామి [|వకారాన్ దర్శనస్యతు | 

సమం సాచ్యనువృ్భ శ్రే చవోలోకిత విలోకిశే, .. 92 

(పలో కితోల్లోోకితే చావ్యవలోకిత మేవచ 

సనమతారాంచ సౌమ్యంచ యద్ద ష్టం తత్ సమంస్థ కమ్ 98 
¢ ९€> 

పఖ్యాంతర్గత తారం యత్ (త్య[శం సాచీకృతంతు తత్ 

రూపనిర్వర్గ నాయుక్క మనువృత్త మితిన్మ తమ్. 94 
© 0 [व -। < । 

సవాసాదర్శనం యత్సా ర త్త దాలోకిత ముచ్యతే 
లో Cy ए०५ ९ ५ లో | ॥ 151 విలోకితం పృష్పతస్తు పారా వంతు [వ కితమ్. 9 

' ఊర్ధ ప్రముల్లొోకితం శ్రేయ మనవలోకితమప్యధః 
© య . छ 

ఇ'త్యషదర్శనవిధిః నర్వభావ రసా (४०४०४ 

ఆతారాగత? ७०९८१०9 96 

०४०९५ १ 

అస్యానుగతం పుటకర్మ నిబోధత; 

ఉనే వశ్చ నిమేవశ్చో (4४० 20280 సమమ్ 91 

వివర్శితం సన్ఫురితం పిహితం సవితాడితమి  --- ~ - 

విశేషః పుటయోర్యస్తున ఉన్మేమః. [२६.९४ . _..డండ. -9 

సమాగ మో, 23243 స్వాదాయామః |వసృతం భవేత్: -. ८. 

ఆకుంచితం కుంచితం స్యాత్ నమం స్వాభావికం रु 2४5 ._ - -99 
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కరుణమున పాతనము, :-అద్భుతమున ని[షామణము చేయదగును. శృంగా 
ర్రమున వివర్తితము; తక్కినభావములలో |పాక్ళృతము (స్వాభావికము) ఉపయోగ 
పడును. 88, 89, 90 

। న్వథావనిద్దముగనే యీ, తారావ్యాపారము లోకులనడతలోనుండును. ఇట్లు 
రస-భావములందు తారాకర్శములు' చేర్చదగును 1 

- = ~ । न < ` దర్శన (పకారములు 

ఇక ఇక్కడనే దర్శించురీతులను తెల్పెదను : సమము, సాచి, అనువృ తము, 

ఆలోకితము, విలోకితము, (పలోకితము, ఉల్లోకితము, అవలోకితము (అని 

యెనిమిది) . తారకలు నసమముగాచూచుట సమమనబడును. | 

.,కారకలు శెప్పలలోనుండి ముకో్మణముగా నడచుట సొచీకృతము (సాచి) 

రూపమును చక్కగా నిలిచిచూచునది అనువ్భ తము ४६, 98, 94 

తటాలునచూచుట ఆలోకితము; 'వెనుకకుచూచుట విలోకితము; |ప్రక్క-లందు 
చూచుట [పలోకితము. ఎ... క । 95 +^ 

> १. ఇ ॥ ~ ०४५ | F gr 4 ण 
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` 2 0०६ ఉల్లోకితము, |క్రిందికిచూచుట అవలోకితము; "ఇది అన్ని 

భావములను, రసములను ఆ|శయించిన తారకల దర్శనవిధి. 96 

ठ ప్ప € ॐ 2 

1: 68 వెన్నంటివచ్చు శెప్పలనడక' శెలిసికొనుడు :- ఉన్మేషము,. నిమేవము, 
(పసృతము, కుంచితము సమము, 2025 © తము," న రితము ० త్రము 

నిశాడితము; (ఇట్లిది తొమిదివిధములు) చెప్పలు విడిగానుండుట ఉస్మవము 

~~ ५ ॐ ™ 29698 
था 

అవి కలియుట నిమేషము;'నిడివిగాసాగుట |ప్రసృతమగును ఇంచుకవంచుట 

కుంచితము, సవాసన్థితి సమము; , ...  .'..  #% 
. 
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శరీ ద్వితీయో౭. ధ్యాయీః 

వివ ర్తితం సముద్య ० ०, స్ఫురితం స్పందితం తథా 

१४० పిహితం, |పోక్కమావాతంతు వితాలి(డి)తమ్. 100 

© क పొం రసభావేష వినియోగం నిబోధత. 

[కో ఛేవివర్తితం కార్యం నిమేషోన్మేపణె* నవా... 101 

విస్మయాగ్థచ अठ వీరేచ (పసృతం స్మృతమ్ 

` అనిష్టదర్శ धणं రసే 5 ठक కుంచితమ్. 102 

శృంగారేచ సమం కార్య, మీర్ష్యాను స్ఫురితం తా 

0 
సుప్త మూర్భిత వాతోహ్హ్య ధూమ వర్ణాంజనార్శిషు. 108 

నేత్రరోగేచ పిహితమభిఘాశే వితాలితమ్ 

ఇ'క్యేష రసభావేషు తారకాపుటయోర్విధిః. 104 

(భూకర్య 

కార్యానుగతమృసె రావ భువోః కర్మనిబోధత, 

ఉతైపః పాతనంచె వ (భుకుటే చతురం తఛా. 105 

కుంచితం రేచితం చె వ సవాజంచెతి స్తథా. 

(భువోరున్నతిరుకైేపః సమమేకె కళో౭.పివా. 106 
(५ Qa 

` छतत.» [अ (१) పాతనం స్యాదధోముఖమ్. 
(భువోర్మూలసము శైపాత్ |భుకుటీ పరికీ ర్తి कर. 107 

చతురం కించిదుచ్చా సాత్ మధురాయతతా|భువోః Ws 

_ .వకస్యాహి ద్వయోర్వాపి మృదుభంగ స్తు కుంచితమి, 108 

^ “౭ భీకస్యా 58 లలొతాదుశేపా [దేచితం (భువః 

సహాజాతం తు సహాజం కర్ణ్శస్వాభావికం २८ లి తమ్. `“ क 109 
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మీదికి త్రి అడ్డముగాకదలుట వివ ర్రితము; కంపించుట స్ఫురితము ; మూయుట 

పిహోతము; రెప్పలార్చుట విశాడితము. 100 

ఇక వీనికి రసభావములందు వినియోగము శరిసికొనుడు : [కో ధమున 

నిమేపోన్మేవషములతో వివ రి తము చేయవలెను 101 

+ ఆశ్చర్యము, సంతోషము, వీరరనము _ వీనియందు |పనృతము. ఇష్టము లేని 

గంధ, రస, సృర్శ్భములందు కుంచితము. 102 

శృంగారమందు సమపుటము; ఓర్వలేమికి స్ఫురితము; నిద, మూర్భ, గాలి, 

వేడి, పొగ. వాన, కాటుకవలని వ్యథ, నే|తరోగము _ వీనియందు పిహితము; 

'వెద్దదెబ్బ తగిలినప్పుడు వితాడితము. ఇట్లు 86 రసభావములందు తారాపుటముల 

యేర్చాటు. 108, 104 

బొమలపని 

ఈ తారాపుటకర్మచనే 'వెన్నంటినది బొమలనడక; దాని నెరుంగుడు. 

' ఉశ్రేపము, పాతనము, |భుకుటి, చతురము, కుంచితము, శేచితము, సవాజము 

అని బొమలు వడుతెగలు. జతగాగాని,: వేరువేరుగాగాని బొొమలు మీదికతుట 

ఉకైపము; అదేరీతిగా |కిందికిజార్చుట పొతనము; బొమల మొదళ్ళను పై కెత్తుట 

(భుకుటి. 105, 106, 107 

ఇంచుక ఉబ్బించి అందముగా నిగిడించుట చతురము; ఒకటిగాని రెండును 

గాన్లి మెల్ల గావిరుచుట కుంచితము; 108 

ఒకబ్ొొమనే లలిశముగా వె కెత్తుట రేచితము; స్వభావముగా కలుగు కర్ణ 

సా్యాభావికమనబడును. _.. 109 
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` "कः ने०० సంప్రవజ్యామి రసభావ|పరోజనమ్ अ 
भ. ఇక్రా २२४२ పాలాయాం లీలాడా నవాచే छ-कु०.- -- ~ ` `: ;: 

దర్శనే [४४८ 5 ॐ |భువమేకాం 0.0.05 
१ 

~ ® విస్మయే హరే రోషేచె వ ద్యయోరపి „ 11} 

९259०023 छ జుగుప్పాయాం హాస [ण्ठ పాతనమ్ 

'క్రోధస్థానేము దీస్తేషు, యోజయేత్ [३०६०९३० బుధః.” ` {18 

శృంగారే లలితే ले ° > ०१4५ ठं) [పబోధనే 

.. ఏవం 'పిధెము భావేషు చతురంతు (పయోజయేత్, | 118 
४ 

8, , 44 35. ८55० గలా त्ठण्त्ठण సొ రా नि పురు 24. శ్చ ण) నాగా भः ० ८ स బ్ Mr 

` మోటాయితే కుటమిశే తథాచ కిలికించి శే. “` 114 
+ क ST TTT 

నికుంచితంచ కర్తవ్యం నృ_శ్తే యోజ్యంతు శేచితమ్ | 
అనావిదైషు భి*వేషు కుర్యాత్ స్వాభావికం తథా 115 

నాసాకర్య్మ 

ఇ'క్యెవంతు (భువోః పో కం, నాసాకర్శ్మనిబో ధత. 

, कछ ముందా వికృష్టా చ సోచ్చా్యాసాథ విక్రూణితా. , 116 

व స్వాభావికా (క?) చేతిబుధై 8 షడ్విధా నాసికా స ध "ry 

“1 నకా ముహుః శ్లిష్టపుటా, మందాతు छिव कमत मकर. 11% 

"4 प, अ లి తపుటా, సోచ్చా్యా ఎప్పనూరుతా, + 

వికూణితా సంకుచితా, సమా స్వ్యాభావికీ స్మృతా. 118 

నాసికాలకణం హతద్వినియోగం నిబోధత; 
మదోత్క_ంపసమాయుశే నారీశామనురోధ'ే «. 0 119 

mor । నిశ్యాసేచ నకాకార్యా నాసికా నాట్య యో క్ష భి క o
e 

నిక్వేడౌత్సుక్య చింకాను మందాం శోశేచ व्वा. "` ` 1 
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ఇక వీని రనభావములందలి [పయోజనము వివరింతును : 

కోపము, ఊహించుట, హేల, సవాజము లె న లీలాదిభావములు, చూచుట, 

వినుట -- వీనియందు ఒకబ్ొమను మీదికెత్స్త వలయును; విన్మయము, వార్ల ము 

ర వీనియందు రెండుబొమలును ఎత్తనగును. అసూయ, అసహ్యము 

నవ్వు, మూరొ్మనుట' _ వీనియందు పాతనము; ఎక్కువకోవము గల్లినపుడు, 

సెద్దవెలుతురు చూచునపుడు, |భుకుటి [పయోగింపదగును, 110, 111, 112 
# 

శృంగారమున, సౌమ్య మెన లలితమునందు, సుఖముగా తాకి మేలుకొల్సుట 

యందు, ఇంకను ఇట్టిభావములందు చతురమును [పయోగింపదగును. 118 

వివిధములగు అవసాభేదములుగల ఆలుమగల సలాపము, మాటాయితము, 

కుటమితము, కిలికించితము_వీనియందు నికుంచితము చేయవలయును. శేచితము 

నృత్తమందు చేర్పదగును. _ నంకీర్ణములుకానీ భావములందు స్వాభావికము 

శేయదగినది व | . 11, 115 

' उ ते* & ర్క 

४ ఇట్లు బీ”ొమలవని 5०658. | ఇక ముక్కు_పని శిలిసీకొనుడు : నతము, 

మందము, వికృష్షము, సపోచ్చా సము, వికూణితము, స్వ్యాభావికము -- ఇట్లు 

ముకు ఆరువిధములు. ముకుపుటములు మాటిమాటిక్తిని ఒండిెెంటితో ఒరయు 

నాసిక నతము; నిశ్చలముగానున్న ది మందము;విప్పారిన దొప్పలుగలది వికృష్ణము; 
గాలిపీల్చునది సోచ్చా నము; అడచుకొన్నది వికూణితము; సమముగానున్నది 
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పలువరుసలు కొంచెముగా కూడుకొనుట నమము; ఇది స్య్యాభావిక ४८२००८०१ 

०८६७० గడమును కొరుకుట దషము ; ఇది [కోధకర్శలందు 141 

హనువు (క టమర ) లక్షణము 

(లోలము శోథము, చలసంహాతము, సంవాతము స్ఫురితము వ|కము._ 

ఇటు హనువు_కటమర-ఆరు విధములు ; లకణమిటు ) 

తెరచుకొన్న నోటితో కదలునది లోలము ; ఇది నెమరువేయుట, నోటికడిని 

ఇటునటు కదలించుట  వీనియందుపయోగించునది. ఒక అంగు మంత [8०68 

ఫడలినది శ్లథము ; ఊపిరి విడుచుటయందు, ఆశ్చర్యకర మైనదానిని చూచుట 

యందును ఇది కలుగును. 142 
। 91 
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, ̀  "సైదవులు మూసికొని -కదలించునది చలసంవాతము ;.. ఇ 8 (च) ७ 'ఆనోరమున 

తగును. అదే నోరు మెదలింపకున్న సంహాతమగును ; మౌనమునందుపయో 

గించును. : 148 

అదశెడు కటమర స్ఫురితము ; చలి, చలిజ్వరము 'మొదలగు చోటులందు. 
५4 6“ ध వా పటు 6.8 । (పక్కకీడ్చుకొనునది > [5 ; [గ మువట్టుట, రోగము, कठः వీనియందిది 

(పయోగింవపనగును. = megs 4 

హ్వా క్ర ५७ ములు 

` छक, సృక్కానుగము, వక్రము, నతము, లోలము, లేహిని ఇట్లు 
నాలుక ఆరు 'తెరగులు. नम లతణము చెప్పబడును. | 145 
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ఉచ్చా [గా వివృ తాస్యస్థా వ|కా २०) 56 దర్శనే. {47 

ద్వితీయో ౬ ధ్యాతకుక | 

४०8 |[పసారితా [8१७२ వివృశే వదనే సతి 
శ్వాపదానాం పిపాసాయాం [శమే చై షా విధీయశే. ` 146 

లీపహోనా సృక్కణి సృక్కానుగా మృష్టాదన [6 ^8 

నతా|గా స్వాన్న తా జృంభా వదనాంతరవీకయోః 

దంతానోష్టాచ లివాతీ లేవహానీ లేవాచే మతా. 148 
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చర్వణ చేదనే స్యాతాం పీడన |గవాణే దశామ్' 2 ఇట్ట 
అంతరం ९० - ణం 30:30 తత్క_ర్మాణి చ పంచధా 149 

~~ పతాన్యన్వర్థ సం జా ని; చరణం చణకాదిషు 

తాంబూల వీటికాచ్చేదే ఛేదనం, పీడనం" పునః. : 156 

స్ఫోటచనే |కముకాదీనాం కో పేచ 268 ९.४० 
व ०5००7९3 తృణాదీనాం [గవాణం గహక రకా. `. 151. 

మతం నిమ్కర్ష ణం కీశరోదనాభినయం పతి. 

గ్రీవాలక కాని 

5०००-2 छर నతా త్య[శా ['శేచితా కుంచి తోన్నతా 

వలిశాచ నివృత్వాచ (గీవా నవవిధా స్థ పతా ] "గల్లీ 

` [సమో ఫ్యోథావికీ ధ్యాన స్వభావ జపకర్శసు 
ఆంచితాపసృతోడృద్ద(ంధ?) కెళకర్ణోర్షదర్భ నే. 158 

తతః మ్ముథటితపాఠము. ఉద్దిష్టమేదో శతెలియకపోవును గనుక . ఈ. చిక. 
మార్పు నూచించితిని దశతాం= దంతానామ్ క 

ఈ ళోక | తిభాగము _వాతలో నష్టము. పరిన్క_ర యూహించి పూరించినది. : 
ఈ భాగమును |వాతలో నష్టము. భరతనాట్య శాన్త్రమునుండి పరిష్క ర 
యెత్తి చేర్చినదిది. 



"కెండ్లవ్-అభొకీవ || 
తరచుకొన్న నోటితో చో చీన నాలుక బుజ్బొ 3 ఇది పొం (సజంతువుల దప్పి 

తఈరుందు (శమగలిగినప్పుడును (పయోగింపవ లను 146 

నిలవులునాకు నాలుక సృకానుగము; ఇది రుచిగల తిండి తినునప్పుడు, 

(కోధమందు వాడదగును. తెరచిననోట కొన మీది తినది వక్రము ; ఇది 

నరసింహామూ చూ పునప్పుడు " 147 

కొనవంగినది నతము ; ఇది ఆవులింతకు, నోటి లోపలిభాగమును చూచుటకు 

ఉపయు కము. పండ్లను, చెదవులను తడవునది లేహాని; ఇది నాకుటకు తగును, 148 

దంతకర్మములు 

_చర్వణము, ఛేదనము, పీడనము, |గవాణము, నిమ్కుర్ష ణము _ అని దంత 
కర్మములు ఐదు విధములు. 149 

ఇవన్నియు సార్గ్లకమైన పేళ్లు గలవి. చర్వణము (నమలుట) సెనగలు మొద 

లగువానియందు ; చేదనము (|తుంచుట) తమలపాకు మడుపు మొదలగు వానిని 

కొెరుకుటయందు ; బడనము (ఒత్తుట) పోక వక్క మొదలె నవాని విషయమున 

కోపమందును చూపదగును. ([గవాణము (కరచుట) యుద్దమున, భయముచే 
పూరి, [వేలు మొదలగువానిని నోటకరచునప్పుడు; నిమ్కర్ష ణము (88०२०६२) 

కోతులను, ఏడ్చును అభ్రినయించునప్పుడు |పరహోగింపనగును. 150, 151 

(6 व° © @ 6 259 @ 

సమము, అంచితము, నతము, [త్య శ్రము, శేచితము, కుంచీతము, ఉన్న తము, 
వలితము, నివృత్త్రము_ఇట్లు కుత్తుక నవవిధము. 152 

స్వాభావికమైనది సమము ; ధ్యానము, సవోజరీతి, జపము_వీనియందుండును. 
wd, ५-- 

వెనుకకు వంగినది అంచితము ; వెం[టుకలె త్తి గంటువేయుట, పట్టియీడ్చుట, 



88 ద్వితీయోా౭ధ్య్యాయా 

నతా నతాస్వే౭.లంకారబంధే కంఠావలంబ'నే | ~ 

(త్య[శొ పార్భ్వగతా స్మం౦ధభారేణ సరిపీడిత. . 184 

శేచితా విధుతా [कण्ण्ठ భవేన్మథన నృ త్తయోః 
&ठ ९० సంకుచితే మూర్షి్న కుంచితా గలరకుగొ. 155 

८) ^) | 

ఉన్న తా౭౬భ్యుద్గతా సా స్వాత్ त्, వెయాలో కోనాదిషు, 

` (अकं నస్వభంగచ వలితా పార్భ్వ్యతోముఖి 

స్వస్థాన ० పునరానీతా ని వృ ఆఅా౭ భిముఖా దిషు. 

శిర౭కర్మానుగామిత్వం (గీవాయాః = యతః 

యతి,ంచిద £, తత छ త దస్వామ ఖిలం స్మ్భతము 

ముఖరాౌగకః 

గు भनी, कठ ० ముఖ్యతా 

` శరీరాభినయే యస్మాత్ కార్య స్త స్మాదివోదరః. 

సా ఖా (3.15 ग क्र తు | ९ వికః (పస भ $ రక్త ४ గా 6०० 0४8 । 

మధ్యస్థాదిషు భావేషు న్వభావాభినయేముచ. 

సాభావికః; (పనన్నన్తు శృంగారాద్భుతహాస్యరయోః 
_ రక్షో ठ కరుణ వీరే ठन ठं జాయతే, 

శ్య్యామో భవతి వీభత్స భయానక నమా [४०८४ 

నాంగికాధభిన్యయా భాతి 35324 -ठ ०९१) त ०) ९8 

కిము ठ हु (శ్రియం జాతు మధు పుప్పాయుధం వినా 

సూర్యోదయం వినా పద్మం వి|భమా యౌవనం వినా, 

156 

158 

1859 

“160 
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వె కిచూచుట -- వీనియందు వర్తించును. ముఖము ముందుకు వంగినప్పుడు 
నతము ; సొమ్ములు తొొడుగుట, కంఠము కౌగిలించుట__వీనికుపరోగించును. 
[పక్కకు వాల్చినధి త్రము ; మూపుమీది బరువుచే నొచ్చినప్పుడు ఇది 
గలుగును. 158, 154 

అదరుచు తిరుగునది శేచితము ; [తచ్చుట, నృ త్తము_వీనికుపయోగించును. 
మీదినుండి శిరస్సును ఒత్తినప్పుడు కుంచితము ; ఇడి కుత్తుకను రషించుకొను 

టకు వచ్చును. व । 1 55 

మీదికె_్తిన మెడ ఉన్నతము ; ఇది కంఠాభరణములు ధరించుటకు, తటాలున 
చూచుటకు తగును. మొగము (పక్కకు తిరిగినప్పుడు వలితము ; |గీవాభంగము 
(మెడమురివెము) నందు, [పక్కకు చూచుటయందును పనికివచ్చును. మరల 
తన చోటికి తేబడిన [१5 నివృత్తము; ఇది ఎదురువడుట మొదలగు చోట్ల 
గలుగును. 156 

మెడనడక తలనడక' ననుసరించి యుండును గనుక దానీ నడకలన్ని యు 

దినియందును ఉండును 157 

- | 25 & ठ» © ॐ: 

శరీరాభినయమందు మనోవృత్తిని నూచించు మాఖరాగము_మొగము వన్నె- 
ముఖ్యము. కనుక దీనియందు [(శోద్ద వహింపవలయును 158 

స్యాభావికము [పనన్న ము రకము శారమము: అని ముఖరాగము నలు 

దెరగులు మధ్యస్థత ముదలగు భావములందు స్వభావము నభినయించునప్పుడు 

స్వ్యాభావికము శృంగారాద్భుతవో 5०००८ (పసన్న ము; మదములందు, కరుణ 

వీర ఠౌ[దములందు రక్షము; कख) భయానకములందు శాషమము గలుగును 
ముఖరాగము లేనిది ఆంగికాభినయము రాణింపదు | ९४ 16८ 161 
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ముఖరాగం వినా౭_ భిఖా్యాం భజతే౭ భినయోా న హి 

ఆంగికాభినయస్యాాన్య ముఖరాగో హి జీవితమ్ हि 

వినాతేన బిభ రేవ సాదృశ్వ్యం పుస్త చెష్టితై 8. 168 

హ 5 © & €ह>= 2 

చతురమకరరాజి (పోల్ల నత్సద్భకో శమ్ 

[భమరలలిత లీలం హాంసపజతాభిరామమ్ 

(వవిచలదలవద్భం కర్కట్యాదె కరు పేతమ్ 

జలధిజలమివేదం |బూమ హా హ_స్తలత్ళ < గః 164 

అసంయుత హస్తాః 

పతాకా తిపతాకాఖిర భుజంగ మృగశీర్ణ కా | | 

కర్తరీ కటకా నూచీ శుక వాంన ముఖాభథిధాః. 165 

కపిత శిఖరా పద్మకోశ కాంగుల ముష్టయః 

చతుర [భమ రారాల వాంసప తార్థచం|దకాః, 166 
థి 

సందంళ ముకులాభిఖా్య ఊర్ణ నా భాలపల్ల వె 

తా(మచూడళ్చ వియుళాః చతుర్యీంళతిరితరమీ. 

సంయుతహానసా; 
ఇ 

ఆంజలిః కటకావరమాన న్య సిక కర్కటాః 
^) द 9 ॥ 

కపోత నిష ధోత్సంగ గజదం తావహిత్చకాః. 18 

డోలః పువ్పపుటో వర్గమానో మకర ఇత్యమీ 

[తయోదశళవిధాః ०४००५ 5 ग्ते ०8 న్య్యుర్ఫ్భు నిసంమశాః. ` {69 

जि త్త హా సా 8 

చతురశ్రా వథోద్య్వ్య్భ తె తథా తలముఖాశి:ధౌె 
సగ इ. క్ (8 ठयक" ८ అరాల కటకాముఖ్ల ° 
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ముఖరాగము లేక మయేయభధినయమును [పకాళశింపదు. ఈ ఆంగికాభినయము 
నక ముఖరాగమే ప్రాణము. ఇది, అది లేకున్నచో, బొమ్మలాటవంటి 
దగును. 168 

? 

क ८ ˆ. ., `: > ॐ ©. इ. 8 ॐ & 
య f Ne] 

వాన్తలకణము సము |దజలమువంట్లిది; సము (దజలము నేర్చుగల. మొసళ్ళచే 
'వెలయునది; మీదికె త్రిన తామరమొగ్గలు గలది; स्ख ङ तर చకించు : తుమ్మెదలు 
గలది ; వాంసల శెక్కలచే అందమెనది ; అల్లాడు తామరరేకులు గలది ; ఎం|డ 
కాయలు మొదలగు జంతువులతో గూడినది. 

హస్తలకణము-చతురము, మకరము, పద్భకోశము, |భమరము, లలితము, 
హాంసపతము, అలపద్భము, కర్క_టము మున్నగు భేదములు గలది.. 

ఇట్టి దీనిని వివరింతుము. + : “a ` 164 

ॐ 2 ० ७००. ‰ॐ० 25 > € 

పళాకము, |త్రిపతాకము, భుజంగము, మృగశీర్ణము, కర్పరి, కటకాముఖము, 
సూచీముఖము, శుకముఖమూ$ వాంసముఖము, కపిత్లమం, “శిఖరము, పడ్యకో శము, 
కొంగులము, ముష్టి, कयः, ` कठि , ఆనాళము, వాంనపతము, थु 
० [८ >>, సందంశము, ముకుళము, ఊర్లనాభము, .అలవల్దవము, कर [> 
చూడము ~ ఈ యిరువదినాల్లు విడిగానున్న (అసంయుత) వా స్తములు. 

| | 165, 166, 167 

ॐ ० = @ ॐ» సములు 

అంజలి, 365 प ण న్వ १ ८, కర్క_టకము, కపోతము, నిషధము, 
ఉత్సంగము, గజదంతము, అవహిళ్లము, డోలము, పువ్నవుటము, వర్దమానము, 
మకరము-అని కూడినచేతులు (సంయుతవా స్తములు) వదుమూడనీ భరతముని 
మతము. र 168, 169 

నృ త్త హా 2 ములు 

ను ००, ఉద్వృ.త్తముల్యు... తలశుఖ क శ్వాకములు, వి ప్రకీ ర్థ 
ములు, అరాళకటకామోౌఖములు, ` 'ఆవిద్ధజ కములు, = సకూచా 564०९) ००५. రేచిత 
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८8 [కౌ నూచ్యాస్యా శేచితా వరశేచితా 
a © 

ఉత్తాన వం చితాభిఖెా్య వల్ల వౌ సనితంబకె. 171 

$ ० छल లలితా సంక్ట్లై కరివాసాభిధా తతః 

: పతవంచితకెా 5 [56 త తార भन i 172 
~ ~ @ 

` దండప జావ్యాయా $° ండ లౌ పార్శ్వమం (कीः 

ఉరోమండల నామాచనౌ ఉరః పార్భ్వార్ధమండ లౌ, 1178 

ముష్టిక న్వ స్తికావనౌ నలినీపద్మకోశళకా 
©.) 0 

అలవల్ల వ నిష్పన్నావుల్బణా లలితౌ తథా. 174 

వలితెచ కరాః నృ द వింళతిః న్ఫ్యుర్న వాధికాః 

“"చతుష్ప ష్టికరాహ్య తే నామతో౭భిహిశాః మయా” 

ఇత్ఫు కృం [బహ్మపు|తేణ భర తేనాపి తత్క_థమ్. 176 

। అయు _క్రేషు చ నూచ్యారాన్యః స్వ స్త్రి కస్సంయు తెప్యపి 

తావెవా(త్ర సమానాఖౌర నృత్తహస్తా |పకీ ర్తి తౌ. 1 

५००९६) 'నోనుత' ఇత్యాహ మునిః సత్యం నచాన్యథా 

షల్లవావేవ ७४ ढः లతాఖౌ్య వలిశావితి. 178 

హే సు హితా నిశ్చిత్య నృత్త బృషు హిత్వా తద్ద్వితయం పునః 

సోమశ్వరాదయః శేచిత్ స ప్రవింశతిమూచిరే. 179 

२९ इः 2 [२8 ठ "य రేచితావరౌరేచితా 
---© ॐ, @ 

నామ ఛేదాని్మిథో 95 తద్వద[తాపి మన్యతామ్. 180. 

డి क कण ౪9-17. కాశి ము[దణము. / , + 

&.: 'విపకీర్ణేచ' అను. పాఠము- అచ్చు పొరజాటు కాలోలును. 
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ములు, అర్షరేచితములు, । ఉత్తానవంచితములు, పల్టవములు, నితంబములు, శకేళ 

బంధములు, లతలు, కరివాస్తములు, పతువంచితనులు, పకు[పదోకోతములు, 

తార ్రసతములు , దండపతములు ఊర్ల ९2530९६ ९६०९ ने ८९०००८६९ ००९० 

८ 60:59 0९8 ९2520९9, ८8 र्ठ प) ९९2920९5 25>€ ముష్షిక స్వ 2 528९9 నళినీ 

పద్మకో శములు, అలపల్ల వో (వదోో)ల్పణములు లలితములు, వలితములు = ఇటు 

నృత్త హా_నములు ఇరువదితొమిిది. అప్పటికి అన్ని సములును -- (అసంయుత 

సంయుత, నృత్తహా స్తములు ము_త్తెగలును) వేరని అరువదియారు కాగలవు. = 

170, 171, 172, 178, 174, 175 

“ఈ అరువదినాల్లు హస్తములు సేర్లతో చేను వచించితిని” అని |బహ్మా 
కుమారుడై న భరతముని చెప్పినాడుగదా, అది యెట్లు ए 176 

అసంయుతవా న్తములలోని నూచ్యాస్యము, సంయుతవా స్తములందలి స్వస్తి 

కము అను శెండ్లే ఆ పేర్తతోనే ఇక్కడ పేరొనబడినవి. భరతముని "क कुक 

అని వచించినది సరియే; అందు పొరణాళుమియు ठतः. 

మరి సోమేశ్వరుడు మొదలగు కొందరు, నృత్తవా స్తములందలి వల్లవములే 

లలితములని, లతలే వలితములని నిశ్చయించి ఆ లలిత - వలితములను వదలి ఇరువది 
యేడు వా స్తములన్నారు, 177, 178, 179 

९ న్పీకములు, వి(పకీర్ణములు, లేచితములు, అర్హశేచితములును నామ భేదము 

= పరస్సరభిన్నముులె యున్నవి. _వానివలెనే యిక్కొడను గహింవ 

దగును. 180 
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1 స్వాతాం యేపాం మే रण्ये వు ల్భణావలవల్ల వౌ 

` మండులానాంచ సామాన్వ్య(౦?) మండ ९९ ९ మూతి (ధువమ్. 

సంత్యజ్య తే [४०००० తేషు నృత్త విద్యావిశారదై. g 

_వవంచేన్నపృథక్ స్యాతాం శేచితావర్ణశేచితా ; 
) ధి 

bon 

तष्य © र భిన్నాయది మునేర్మశే 

బహుత్యం [> "त हे खर వలపద్భ|ోల్బణా వితి(ణాాఇతి १) छ 

అంజల్యాదేః కరద్యంద్య (పయోజ్యస్య కథం మునిః 
పా --5 థా 

ఉక్త కవచనం న్భ త్త స్త ద్వివచనం వ్య త్. 

నృక్వ్యే నంయు కృ యోన్సిద్దిః వాస్తత్వే సతతం భవేత్ 

నృ త్తవా_స్టేము హస్తాథ్యాం द కేనవా భవేత్. 

వా స్తత్వసిద్ధిరిత్యస్యాత్ కారణాత్ ఉభయోరపి 
పా భా కామో चि ౭ २) నాజౌగె [गेण्ठ న్యం వక్తుకామో౭నసి మునిర్తి వచ 37. 

€ 5 © ॐ ॐ 4९ पिर 8 

(పకృతిశ్వాతి -పతాకస్య [పవృ త్తి స్పర్వకర్శను 

జాంుతెహి స్వభావేన వినియాగో౭.స్య ४४565 , 

[పనూతిర్భహుహాస్తానాం అతఏవాస్య్థముఖ్యతా 

తర్ణ నీ మూలగోంగున్షః కుంచితః కుంచితాంఘివత్. 

| అంగులో యత జాయంశే నమళ్లి ష్ష (పసారితాః 
^ । €> € 

సపతాక బ్రతి ఖా సతః పతాకాకారధారణాత్. 

వార్ష గర్వ[పవోరాదా ఫాలదేశస్టితో భవేత్ 
0 ५ 

प रै) తాలికాయాంచ స్యాద్వరాభయదానయోః. 
ఆ నం కామా లన దదాపు తానా దా పారా లడాదానాాా తా జా 

గూచాయగానే శ్లేసినది, 

श క Ar: 

“184 

184 

+ 

190. 
1. ఈ 181, 182 శోళముల పాఠము సరిగా తోపదు. వీని తెలుగు తాత్పర్యము 
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కొందరి మతమున ఉల్సణములు, छम् వేములును ఖీన్నీములు ; మరియు 
మండలములన్ని టియందును మండలత్వము.సనమానమే గనుక వానితో నృ_త్త 
విద్యావిశారదులచే మూడు విధములు త్యజింపబడును. అ మైనపక్షమున రేచిత 

ములు, అర్షరేచితములును "వేరు కాజాలవు. 181, 182 

ఉల్ఫణములు, అలపద్భ్మములును భరతముని మతమున థిన్నము.లె యుండెనేని 

'అలపద్భోల్బణాః' అని బహువచనముండియురడునుగాని 'అలపద్భోల్బణా' అనీ 

ద్యోవచనముండియుండదు 3 : 188 

అంజలి 'మొదలగు సంయుతహా న ములు రెండుచేతులతో [పయోగింపవలసినవి 

భరతముని వానిని వకవచనముతో 8 58०९ = నృ త్తవా న్సములందు ద్వివచనము 

చేరి [పయోగించెను १ ॑ 184 

(> ४०४७० సమాధానము :) నృత్యమునంచెప్పుడును శెండుచెతులును గల 

2253 హా ९) 25९0९ 3. ०) త్తవాస్స్తములందు చెండుచేతులుగాని, ఒకచేయిగాని 

హా స్తమనుటకు చాలును. కనుక క్షక్క-డ 5०488 [పాముఖ్యమును తెలుపదలచి 

कुठ ద్వివచనము చెప్పెను. 185, 186 

भ ८ wi J అ అ १ । 

@ ॐ © © @ ॐ 2 ములు 

పతాకము మూలభూతము గనుక సాషభావికముగా అన్నికర్ణములందును 

ప్రవర్తించును. కావున దీని వినియోగము గొప్పది 187 

అనేకవా స్పములు దీనినుండి పుట్టును. కనుకనే దిని |ప్రాముఖ్యము.. 

వంచిన యడుగువలె, బొటనవేలు వంగి చూపుడు వేలీమూలమును తాక 
వలెను; తక్కిన |వేళ్ళన్నియు సమముగా కూర్చో చోచబడవలను. అప్పుడాచేయి 
పతాకవలె- జెంఢావలె - కానవచ్చును గాన పతాకమనబడును. 188, 189 

వారము గర్భము చెబ్బకొటుట మున్న గువానియందీహా సము నొసటి 

wis $ 

యరదుండదగును; అరచెతి వరమునిచ్చుట, అభయ।[పదానము ~ వీని 



66 ద్వితీయోా౭ ధ్యాయ్య. 
= कन ठं సృంయుతో వరే, విశిష్ట, చలితాంగులిః 

లలాటోర్థ్వగతో౭ ధస్తాత్ వర్ష ధారా నిరూపణే, 191 

४ 

' పుప్య్బోపహోర శష్పాదౌ స్వస్తి కళూయవిచ్చుతః 
~? < ~ . +~ లో ९ ५ प తాదిమ గ 9 236 ఘృష్ట్రత మృష్ట ह द "कछ ०624> స్మృతః. 19 

మిథసనంముఖవి శిష్షః శిలావ్యుత్వాటనాదిషు 

భక్తీ అడే కశుజే[తాత్ గచ్చన్న విరలాంగులిః . 198 
(>> | 

ఉత్సాహన బహు |పాంళు[పముఖేషు సరేచకః 

ఇధి చలితః పాళ్ళ్వే స్వ్యాదధః పుష్కరావాతౌ, 19% 

తిర్యగ| గోచ్చ సర్వీ స్యా చ్చలాంగు లిరథ 4 ©8 

నమీశరే లహరీ వేగ వేలాజో భే2 నయం] కమా 195 

సవవోత్తానితో హసో భవేదోఘ।పదర్శనే. (వపతాకః-1) 

చ్ ఆన|మానామికస్ఫోయం |తీపతాకః కరోఖభవెక్. 196. 

యతో౭ [తాంగులయ స్తీ [28 వతాకాకార సంస్థితాః 

ఆవావానావతరణ [వపణామోాన్నామనేవ్వయమ్. | 197 

మాంగల్యవస్తు సంస్సర్శ్భ|వవెళాదాచ శస్య'త 

©) ख ण 0 क ण्एन्क ०8 భవేయుః [బాయశళః &-ठ-०8 | 198 . 

(म 
స్య యదానిమ్నం తలం సర్చశిరా च्छ 

ప్రతిగ హా (ठर థ తోయధారణసేకరయోః 199 

1. “వారే అను ముది. పా, వాత[పతిలోని పొరణజాటుగాదగును. 
య 



“రెండవ 'అధార్రయము 67 

యందును 86 (పయు కమ్ము; 3०26) మొదలగునవి వరి ంచునప్పుడు నసంయుత 

255 దీని (వేళ్లు విడివిడిగా కదలుచుండవలెను; వర ధారలను నిరూపించుచోట 

ఇది నొసటిమీద" అధో ముఖముగా నుండవలెను 190, 191 

పువులు, గరిక మొదలె నవి సమర్పించుట యందిది స్య & ॐ విడివడి 
(వయోగింపబడును శుదిచెయుటకు, 'పిండిచేయుటకు, కడుగుటకు ఈ వాస్త 

ములను ఒండొంటితో రాచుచు చూవనగును ् 192 

రాతిని పెరికొయెత్తుట మున్నగుచోట్ల ఎదురుబదురుగా ఎడమై ఈ వా స్తము 

(పయోజ్యము ; శెక్కలు మీదికాడించుట యందిది కదిసిన| వేళ్ళతో కటి వచేశము 
నుండి సాగును. 198 

పురికొల్సుట, అనేకములు, పొడు నవి మున్నగువానియందు ఇది రేచ 

కముతోగూడి వచ్చును. పార్భ్వమునందు అల్లాడుచు ని షేధమును-కాదు, లేదు, 

వలదు అను నర్భమును- తేలుపును : మృ 507०6 వాద్యముల ముఖమును ९६2 

నపుడు |కిందిమొగమై యుండును. 194 

కిందిమొగమై, కదలెడు। వేళ్ళతో, కొనలడ్డముగా మీదికిసాగు చు-ఇది క్రమ 

ముగా గాలి, తరంగవేగము, సము| దపునీటిపోటు-_వీనిని డెలుపును. 195 

ఇదేవాస్తము మీదిమొగమై జల|[పవావహామును చెలుపును. _(పతాకము-_ 1) 

అనామిక_ఉంగరపు| వేలు-వపూ 6 గా వంగినపుథు ఈ వానము |తిపతాక 

మగును; దీనియందు తక్కిన మూడు।వేళ్లును పతాకారూపముతో నిలుచును 

గనుక ; చేవతావాహానము, దిగుట, |మొక్కుట, వె కెత్తుట, మంగళ|దవ్యము 

లను తాకుట, [ప్రవేశించుట మున్నగు నందర్భములందిది చెప్పబడినది 

|పొయికముగా ఆయాపదార్గములను అనుకరించుట చేత హా స్తముల పేళ్లు 

అర్లము గలవె యుండును. (|తిపకాకము-2) 196, 197, 198 

తాకవా స్తముయొక్క-_ అడుగుభాగము గుంతగానున్న చో అది సర్బశిర 

మగును ; పుచ్చుకొనుట;' కోచ్ఫుట_నీళ్గుపట్టుకొనుట, తడవుట,' పోము [ये ०६०९. 
mm gg किन 1, 

# [| % ५५ 
न, (श (1 भ न 
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గశ్తా సర్గ్పన్య మల్టోరుబాహు స్ఫోటన్న యో ర్భవేక్ _. 

కుంభిక్షుంభద్వయన్మంధబంధురాస్ఫోటనాదిషు. . 

(रमत 
పా x = ~ : : शभ ६९ శరూర్థ్వకే ‰९०। 
कुर ( © లాశే! స్వేదమార్ల నే 

ఇవా సాం | >> [తా छठ, చె వ (0 क 

we: ४8--4 ) 

5 ठ ०२८९८ द° యా :; ५. «< ९) |తిపతాక స్య మ 6 స్పెర్దని పృష్ట దర్శి ध 

యదధాభవేత్తదా విద్భిః జేయో౭సౌ క ठ, రీముఖః. 

అల క్షకాదినా పొ దరం జనాదావధథోముఖ 8 

ఉత్లానో దృష్టి శృంగారౌ తథా లేఖాదివాచనే, 

(క 2.09) 

वतेः సమిజ్లా ముధ్యా ముఖేంగుషప్ప నిపీడితా 

వక్రాప్రదేశినీ శేషే వక్రోన్థ్వే కటకాముఖే, 

సగ్గామ [| ° प) | వ్య జనాదర్శ ధారణే 

శరవసా Y 1 34 

(४९०७०५०१ ४--6) शि. 
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@8 ठ २९१० నళ్లా లోలా ४०९) छ జృంభ్రితా త్ర థ్రా वि 

ఉద్యాహితో ५८४९६28 ८2) నవధా మతా त 
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లా పారా్య్వాంతరం 044 णछ-०, కంసితా స్పందెతా స్మ్భ'తా. 
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1 
జెట్టులు తొడలను, భుజమ్లుల్లను తృష్టుట్ల, न క్షుంభ్హమ్లులన్లు, భఘూపును 

ల్లన్స శించుట_ఇ త్యాదులందు దిని యువయైోగము, 199. 200 
< 4 \ (८, శిరము-లి) 

దీని 57९5 [ ॐ ‰6 उ త్తినచో మృగశీర్ష కమగును. జూదమున పాచికలు 

పడ వేయుట, శక్తిని పోత్సహించుట, చెమటను_తుడుచుట, “ఇక్క_డ-ఇప్పుడు- 

9०८०3 6" మున్నగు మాట్రలు= ప్రీనియందు వచ్చును. (మృ శీర కము-శ4) 201 
५ { 

గా न 

తీపతాక వాస్తమునందు చూపుడువేలు నడి [వేలి ककः చూచుచున్న చో 

అది క ర రీముఖమని తెలియవలయును : 202 

ఇది క్రింది మొగ్రమై श మైడలగుశ్లానిశే नेप ప్రూత్ల మున్నగువాని 
కుపయోాగించును; చైలిమఘొగమె व्यम కొమ్ములు మైొదలగువానిని సూచిం 

చును ; జాబులు మొదలగువానిని చదువుటయందుసయోగింపదగును. 208 

(క ర రీముఖము-్) 

లోనికి వంగిన నడిమి|నేల్లికొన్లను బభ్లొటన।|వేలొ తివట్టగా, చూపుడువేలు 

వంగి, తక్కిన శెండు|వేళ్లును వ(క్రములె మీదికి నిలుచు హస్తము కటకా 

ముఖము ; ఇది, పూలసరమును,: వగమును, గొడుగును, 2 658 | 625, అద్రమును 

వట్టుకొనుట, బాణమును, వస్తా ంచలమును పటి లాగుట_వీనియుందః వచ్చును 

(కటకాముఖము-6) 204, 205 

ఈ హా సమునందు తర్ణని|వేల్లు దీర ముగా నున్గ్మచో । నూచీముఖవా 

మగును; దీనియందలి తర్లని ఊర్యాననము, నతము, లోలము, కంపితము 

జృంభఖితము, ఉద్వాహితము, చలము. అని యత్తు రీత్తులగున్ను „ 206 

కీదికె తి నది ఊరాాననము మొగము వంగినది నతము (పక్కకు పోయి 

నది లోలము ; కదలుచున్నది కంపితము కొంచెముగా వంచి చాచినది 

జృంభితము ; మీదికి పోవునర్గి ఉధ్వాహితము. 3 ఇచ్వాశుష్లారముగ్లా. :పోవునది 

शः wan, Be 4 ~ ^. , 7. 208 
= ~ 



॥॥ ద్వితీయా 2. ధ్యాయేః | 

५५ 2 2४ [పఖేదాయ వినిరయాగెషు యుజ్య'తే ; 

८58 PE ८. ५९९ యు పి 245९8 |” హోదిషు. 

ఊర్వ్వావలోలాచ భవేత్ వామమండలవ ర్తి నీ 

చే తథాభిదే శస్త్ర కులాల రథ చేహినామ్. 

(గవాణి సర్వలోకస్య వృ త్తమండలయోరపి 

గండే౭నుకుండలే సౌదామన్యాం స్ఫురితకంపితా. 

ఉత్మ్భఫ్టాూతు పతాకాయాం, మంజర్యాం కంపసితా మతా 

కీనాది వకసంచారే పార్భ్యాత్ పార్వాంతరం గతా. 

అంగుపో పహితా ధూవదిపయోః छ ०४ & इ 

© ण्ट ०९९६१ వల్రీషు [దా ०6:43 లతాస్వపి ध 

, ॐ > పతనే వ|కభావే బాలభుజంగమే ; 

४ 
వినతా సృృక్క_సంపసన్నా 35 ८०5९6243 దంషి 

వామతో దక్షిణం యావక్ [పోన్న తా వినతా त्रि 

ఉదయా ననుయోౌ దీర 4353 णं నూచయ త్య रेण 

వాక్యం నిభూపయత్యాస్యాభ్య| त కుంచితజృంభితా 

కుండలాంగదయో; స్ప్రే కుంచలానాం (పసాధనే, | 
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ఉత్కంపసహితా నైవ |భామితా 65 దర్శనే. 
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1. । [వసారితః ' అనునది అపపాఠము. 



శెండవ అధ్యాయము 71 

పరస్పర భేద మేర్పడుట కె వినియోగములందు దీనిని... (పక్వేకముగా చూవ 

దగును. 

ఊర్ద్వాననతర్ద ని- బెదరించుట, డర సంఖ్యను చెలుపుట, చెతిక రను, ముక్కును 

పట్టుకొనుట మున్నగువాని కుపయోగించును. 209 

८६259 4204 కుడికి వలయాకారముతో కదలుచు సొగి యీ (వేలు, చ|కా 

యుధము కుమ్మరిసా S బండిచ[కము చెహామందలి చ[కములు(?) అన్నీ 

లోకములను నూచించుట, వటువతనము, గుం|డన -- వీనియందు వచ్చును. 

కుండలములతో గూడిన చికిలి, మెరుపు-వీనియందు అదరు, వణకులతో దీనిని 

చూపదగును. 210, 211 

జెండాను సూచించుటకు తర్జని చక్కగా మీదికెత్తదగును ; పొటమరించిన 

చిగురు మొలకయందు ఇది కంపితము గావలయును; చేపలు మున్న గువాని వంకర 

నడకకు దీనిని ఒక|పక్కనుండి వేరొక|వక్కకు సాగింపవలెను. 212 

భొటన వేలిమీద ఒరగియున్న యీ (వేలు ధూపదీవములిచ్చుట, కాకి రెక్కల 
వంటి జులుపాలు, సొ[ర మొదలగు అలములు, (దాత మొదలగు తీగలు, చిగు 

రాకు, |క్రిందవడుట, వంకరతనము, పాముపిల్ల వీనికి తగును; పంది మొదలై న 

కోరలుగల జంతువులకు సెలవివద్గ వంగిన యీ వేలువయోగింపదగును, 

218, 214 

మీదికి లేచిన, వంగిన తర్జని ఎడమనుండి కుడి [పక్కకు [క్రమముగా దిర్భముగా 
పోవుచు ఉదయా స్తమయములు శెల్సును. । 215 

ముఖసమీపమున వంగిసాగిన యిది మాటను నిరూపించును. కుండలములను, 

భుజకీ రులను తాకుట,  తలవెం[డుకలను సవరించుట _ వీనియందుపయో 
గొంచును. 216 

ఇది చాచబడినచో చెమటతుడుపుసకు, పతభంగములు మొదలగునవి | వాయు 
టకు తగును; దీనినే వడకించుచు తిప్పినపుడు రోషమును నూచించును. 217 
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౬ छ స్తో వోఈనీ క తా పుస = Weg 

[కో థేన రిపునిర శి కో౭_సావితి నిరూపకణో. DYE 

| षि 

అగగా & कैकः త|త వస్తునశళ్స దవీయసః 

8८ కర్గకండూ తె” 5005 533 సంగ छ 200० 219 
+" she 

0 2 क 2८०९ 7 స్వాతి కలహ ९ £, 3 కృతా | न 

'మిథః శృంకులితా బంధే తోలమా|తాంతరోలరోః. 13 

స్వసంముఖ పరోజుఖభోగర్థః దతిణరి గతయోర్ల్యియోాః [నర 
2९4 సూర ~ २0 సన పక రో ణా సనం హి నూ ५८ 6 3१२८२८८) 6 భా గస్తన్య श దతిణః ! ऋ 22 1 

వవం వామే శశాంకస్య భాగ స్తస్య హి अठ Bee 

'(పాంతా(గోధోముఖీ య|త కూపోవర్శ इरन. ~~; 

తోధోముఖి ఫొలే (४६०४७ నిరూవచే 

తక్రవ తిర్యగుత్రానా నవా[సాతన్య సూచనే. (నూతీ=7, ` र 

4; 86 న్భ తవా నవినియోాగముగును గాని ९) తవా న వినియోగముగా - తోవొడొదాో'. 

వరిష్క_ర్హ యభి|పాయము. వి నరమునకు మూలమున చారి సూచిక చూడుడు 

(పు, ६४) | 
3 | D र. ~ | | 

५ 

=> श ० ©>) న్నషమే కా వాక రర చన ఒడుదుడుకుగా నున్నది. कन > . 
స్యా నమణ్యయు నూర 8 తస్యహి "ఏ త అని యుండదగునని పరిష్మ్క_ ఆ 
నసూచన ~ 

¢ ^ क 
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అదే మీదికె త్రి నపుడు, 'కానీ_అవృుడు_వాడు” ఇత్యాదులందు, (కోధముతో 
శ[తువును చూపునపుడు, “ఎవడుసనాడు?' అని నిరూపించుటకును [२ 63० ०१०६. 

దగును. 218 

"ముందరికి సాగినది దూరనుననున్న 52.552, అఢథముగానుండినది చెవి గోకి 
కొనుటను తెలుపును; ఇంకొక చూపుడువేలితో కలిసినప్పుడు కూడికను సూచిం 
చును; వేరుపడినపుడు వియోగమును, छ कण्टे) 9०6. స్య స్రికమువలె 

నిలచినపుడు కలహామును చెలుపును; శెండు వా న్తముల నడిమి కొలత ఒక తాల 
మంతగలిగి (అంగుష్ష మధ్య మాంగుళ్లులు చాచివట్టినప్పటి 0 1 తాలము) 

చూపుడు వేళ్లు కెండును సంశెలవలె ఒకదానినొకటి సట్లుకొనినప్పుడు బంధమును 
'వెలువరుచును | 219, 220 

= ८6९ కెదురుగా వెనుదిరిగిన రెండు తర్ణని|వేళ్లును కుడి|పక్కకు తార్చినచో 
సూర్ఫ్యునిని అతని య నమయమును చదెలుపును, కుడిభాగము సూరునిదిగనుక 

ఇట్లు ఎడమ పక్కకు చెర్చినపుడు.చం|దునిని, అతని య సమయమును నూచిం 

ఛును; అది అతనిభాగముగనుక 

(వేలితుది తిరుగుచు |క్రిందిమొగమైనపుడు నూయి, నుడిగుండము, బండ 
మున్న గువాని కుపయోగించును.. I gt 1 91/22 

రెండు వేళ్లును కలిసి కిందుమొగమెనప్పుడు ఇఖాలమును, ముక్కంటిని 

నూచించును; అశే అఢడముగా మీదికి తిరిగినచో సహాస్రాతుని చెలుపును. 29కి 
1 

(సూచి-నూ చీముఖము {) 
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అంచితా౭_ంగుష్టనంఅగ్నా చం|ద్రలేభేవ తర్ణనీ 

నిమితా౭.నామికా, మధ్యాకని షే వలితోర్ట్వ”. 22४ 

०५० कण्ट" శుకతుండః స్వాత్ त्कर्ष, ९) 24 "त 
क, జు 

ఆవావానే ధిగిత్యుకా నాహమిత్యాది దర్శనే. 225 

| (శుకతు 0९88-6 ) 

అంగుష్టతర్ణ నీమధారః సంగతా|గాః పరసన్సరమ్ 

9७.१९ నసరేయ|[త మతో హంసాస్య ఇత్యసౌ. 228 
థి : 

శ్ల క్షత్వం మృదుతా౭ల్సత్వం 252 © :5 "क. 3 ०6: 
9 ©> (a । అ 

కించిత్ (పస్సందమానాదౌ యథాయోగం ९63 है. 221 

(హంసాస్య 8-9) 

కటకాముఖమధార్థది కనిష్టా ంతాః అధో యదా 
అ 9 తా [గా छ् (4 9 తో సా ठ त) తలమధ్యస్థితా|గాః స్ఫ్యుః కపిత్సొ ౭. గద్యశే. 228 

తోమరాసి గదా చక కుంత సాయక శక్తిషు 
1 కాపో 8 ५ =. 9 ५ 9 చురికాస్ టనే సత్య పథ | ००8 तक. (४2 ४-10) 229 

తర్పన్యపి తలస్థా (గా కపిత్డన్య సముచ్చి త 8 

అంగుష్టన్లు యదా హాన్తః 8868 కీర్తిత ठ | 9g 

[ग కుళశపాశాదౌ? శక్తి తోమరమోచనే 

కాంతానాం కుంతలో తైపే చరణకాధర రంజనే. (9ఇర8._1 1 ) 281 

€ ००९26९0 య [త సాంగుపాః విరలా కుంచితోర గాః ns छ 54 
ఆనన్నా[గ|పచేళాః స్వుర్ణరవోస సరోజవత్. 244 

ध 'ఛదికాస్ఫోటనే' అని ఒళ (వాత (పతి ; (>) విదిలించుట అను నరము द 

వచ్చును. ఇచే సరియెనది గాబోలు, 

2. “కాశపాశాదా” ము[దితపా. “కాశ” लद. "రక్ళ్మికుశాంకుశధను మిం" అసి 

భరతనాట్యశా(న్త్ర పాధథము. (కాశీము. 1168-5 1) . కనుక నాయీమార్శు నూఛన, 
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బొటనవేలితో చం[దలేఖవలె వంకరగానున్న తర్థని చేరుకొని, అనామిక 

వంగి, నడిమి-చిటికెన వేళ్ళు వలితములై మీదికి సాగియున్నచో అది శుక 

తుండము - చిలుకముక్కు. - అను సార్గ్లకనామము గల వానము; 86 విడిచి 

పుచ్చుట ఆవాహించుట, చీగెటుట, నేను గాననుట--ఇ త్యాదులను చూపుట 

కుషయోగించును व (శుకతుండము-రి) 294, 225 

బొటన_చూపుడు-నడిమి| వేళ్లు తుదలం దొండొకటితో కూడియుండి, తక్కిన 

శిండును విడిగా సె కెత్తుకొనియున్న వా స్తము హంసాస్యము । ` 

ఇది సన్నదనము, మెదువు, కొంచెము, పినుకుట, తీసివేయుట, ఇంచుక 

కదలు వస్తువులు- మొదలగు వానిని నూచించుటకు యథాసంభవముగా నిధింప 

బడును. । (హంసాన్యము_౪) 226, 227 

కటకాముఖ 2० 2; మందు నడిమి, అనామిక, చిటికెన-_। వేళ్ళకొనలు అడుగు 

భాగము నడిమిదాక వంగియుండిన అది కపిత్తమనబడును ఇది ఇనుపగుదెయ 

కోత్త, గద, చక్రాయుధము, ఈ, బాణము, పోడ్నూన బల్లెము-వీనియందు, 
తో ५. २ ౧ ० १९८५६ इ చురక क పగులగొట్టటయందు (१) సత్యము, పథ్యము, [+त - వీని 

యందును తగును. | “a .(కపిత్తము-10) 228, 229 
> * 

%* 

కపిత్ఞవా స్వమందలే తర్జనిగూడ కొన |క్రిందికివకగియున్న, అంగుష్భము ₹ై శె త్తి 
యుండిన, అది శిఖరవాన్రము ; దర్భలు, (త్రాడు మొదలగుజానిని పిడికిలించు 
టకు, శక్తిని, తోమరమును ఏనరుటకు, (స్త్రీల కురులను చీదిలించుటకు, పౌదము 

లకు, అధరములకు నన్నెపూయుటకు ఇది తగినది. (శిఖరము_11) 280, 281 

' అంగుష్టముతోడ అన్ని[వేళ్లును విడివడి, కోంచెము వంగి, మీదిమొగమై, 
కొ "నలొండొంటిక చేరువగా, ఇంచుక 2 £) తామరపూవువలె, ఉండెనేని అది 



[४ రేగా [తస गा गागा రసనని పీ డనాదీవక 

ద్వితీరమో2_ ధ్యాయః 

పద్భకో శః న విజయో వాలికాకుచదర్శ్భ నే 

కపిత శీఫలాదినాం (గవాణాచాగుమివ్యుశే, (పద్భ్మకో శః 12) 283 

4 

०१ नी 28. (की 5 ` ` Magen 

యతాంగుష్టాదయ స్తే (సః న కాంగూలో౭భఖిధీయతే. ` - ` 284 

కిశూనాం చిబుకన్సశర్భే న్వల్పశే తరుగోఫలే 6 

స్యాద్వధభూరోవవా క్యేషు సో౭ం౦గులి क 8 పునః, ` 288 

(కాం ०९8 ] లి) 

९९८६; యదాంగుప్లో మధ్యమాం పిడయున్ స్టీతః 

తదా ముషిరితి ఖ్యాతః, ఖడకుంతాది ధార కో, 36 
€9 n 

నిప్పీడే దోవానే౭ం౦గుష్టః తాసాం గర్భస్టితో౭_పి చ. 291 

(ము 5) 9 ~ | 4) 
0) 

ष् 

` © << । 4 సా తా ని|స ९) री తా ఛా ९४ (> 8 १९ ऽ च 0 త 

మధ్యమా మూలగోంగుష్దో యడేరవం చతుర స్తదా, 288 

रें కేనాల్చమధ్యాా & ద్వాభ్యా 0 పద్మ దలాతిణీ wc 

కించిన్మండలగత్యాతు తాభ్యాం త త్వ తపాదికమ్. ` ~“ 889: 
। | 3 

ఊర్ద్వ 8४०, ८४० మండలేన కరేణ తు 
8 है) © कण ९ ८) ఏతం నిలం తథావర్గం మృదితేన |పదర్శ్భయేత్, (५०८8 --18) , 240 

शाद" మధ్యమాంగుషాై कतु కుంచితా మనాక్ 

8८5.“ तऽ పరేయ|త్ర [భ్రమరసో్ట౭ భిధీయ శే. 241 

దీర్హనాలాబ్ది కవ్లోర కుముదోత్సల భారరొో 

పసాధనే నృుగాతీణాం కర్గవ|తపూరణే. ( (భమరః-16) 949 
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వద్యకోశము ; ఇది బాలికల స్పృనమొలను చూపుట, వెలగ, మాశేడు మున్నగు 

పండ్లను పట్టుకొనుట _ పీనియందుపరోగించును. 282, 288 

(వద్భ్మకోశము -12) 

` వాంసాస్యవా స్తమందలి ఉంగరపు(వేలు వాలి, అంగుష్పము మొదలై న 

మూడు వేళ్లును, మూడగ్నులవలె, కొనలు విడివడియుండినచో అది కాంగూల 

హాసన్తమనబడును ; ఇది చిన్నవిడ్లల. గడ్రము పుడుకుటకును, {९९ విషయము 

లకును, [5 _త్తఫలములకును, ఉపయోగించును ; (స్త్రీ రోమవాక్యములందు 

(వేళ్లు విదిలించుచు దీనిని |పయోగింపవలయును. 284, £85 

(కాంగూలము-1లి) 

శిఖరహ స్తిమందలి బొటనవేలు నడిమి[వేలి నొ త్తిపట్టిన వాన్తము ముషి 

యనబడును ; కతి, యీ", మున్నగువానిని పట్టుకొనుట, |గుద్దుట, ఒడలు 

పినుకుట, రసమును పిండుట, మొదలగునవి, ఒత్తుట, పాలు పితుకుట _ వీని 

యందుపయోగించును ; ఈ హా స్తమున అంగుష్టము |వేళ్ళలోనికి చొచ్చుటయు 

కలదు. (ముష్టి-14) 486, 281 

మూడు వేళ్లు చేరికగానుండి చాచబడి, చిటికెన వేలు 2 కిలేచి, అంగుస్థ మ; 

నడిమి | 38 మొదటిని చెేరియున్న వాన్తము చతురము. 

ఒకచేత చిన్ననడుము మొదలగునవి, “రెండు చేతులతో తామరశేకులను, 
కన్నులను నూచింపదగును ; శెండు చేతులను ఇంచుక గుం|డముగా | తిప్పుచు 

తత్వము, సిగ్గు మొదలగుగవి చూపనగును ; వాస్తమును మీదికెత్తి తెల్లవన్నె, 

(తీపి ఎరుపు వసవులను, శెండు చేతులను రాచి నీలవర్లమును పదర్శింవనగును. 

(చతురము1్) = 288, 289, 240 

ముధ్యమాంగుష్టముల కొనలు చగులుకొనియుండి, शु ఇంచుక వంగి, 

తక్కిన రెండు | नैश విరళములై ఎగుమొగముగా నుండెనేని అది | భమర 

వానము; పఫొడువెన కాడగల కమలము,...సౌగంధికము, తెల_నల కలువ 

పూవులను పటుకొనుట (>° తిలకము వంటి ०५9९ 0०७१८ 2633 చెవికమ్మలను 

ధరించుట - వీని కుపయోగించును. ज , (|(భ్రమరము16)__ 241, 242 
(1 [ 



78 

4 My 

'లాతానిప్పీడనే నే తరంజనారౌ [పజాయశే 

ద్వితీయో౭. ఛ్యాంయోః 

अनाः వఠితోర్ద్వాశ్చేక్ మధ్యాద్యాాః ఫణిమ २ इ 

© ८०8 స త్వ శాండిర్య థధై_ర్యగాం భీర్య కాంతిషు. 

क्ट సౌరఖణాభూణా స్విదాపనయనాదిష 

1 2९० २ >“8 యో ణం సం[ గవాణ్ प && म నత [कः దు, 

(ఇరాల_1 7 ) 

పతాకాంగులయ 9 [89 మూలేవ్యవనతా మనాక్ 

కనీయుస్యూర్డ్వగా యత స కరో వాంసనపతక 8. 
2) 

| 4 ठ खर గండనం [४८3 స్యాత్ (పతి గహ 

ఆవామే గా|తసంవా హా రేనుూారత | करहि. 

( 2०0०025 €ˆ४ _.1 £ ) 

భుజంగశిరసోంగుబ్లో యదానస్యా దూర విచ్యుతః 

ఖభ్యాతో౭ర్ల చం [© >° ఫొ 2902-८ ०८) = తదా. 
థి ०29 

, కలశేందుకలా 5००.) మధ్య కుండల కంబుము 

యభథాయోా గం కృశాంగీనాం రీలాడాచ విదీయతే. 

| (అర్హచం[దః-_19) 

అరాలస్య యదాంగుష్ట తర్ణన్యోస్సంగతి फ 
© 2 ए 

` 5०८०४ స్త్రివిధః छर द స్వా ద[గముఖపార్శ్వజః. 

అన్యోన్య నఖసంశ్లేషా ద| గసందంశకో భవేత్. 

గథనే౭పచయీ సూకపుష్పాణాం, గహణే పునః. | 

. నూ| త కేశ తృణా దీనాం » శల్యాద్యుత్వాటనాదిషు, 

ముఖసందంశక న ద్యత్ సం శ్లేషాద| గపర్వణోః ॥ 
ति 8 ----0 ति క 

-“ వితశ్కే౭.సౌ ధిగిత్యుకౌ వృంశాల్ |వసవమోచనే, 
(వేవాలరచనావ ర్రిశలాకాలేఖ్య కళ్ళను, 

॥ 

ముక్తాదివేధనే జాణే [वम् తస్య अगु. 

249 

249 
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णु విరళముగానుండి, నడిమి[ వేలు మొదలగునకి) వంగి कु 

ముగానుండిన అది అరాళము ; ఇది సత్తువ, గర్వము, ధైర్యము, గాంభీర్యము, 

కాంతి, నివారించుట, సుగంధము, మూరొ,నుట, చెమట తుడుచుట మున్నగు 

వానియందు, (స్త్రీల కురులు లీలగా పట్టుకొనుట, మీది కెత్తుటలయందు. తగినది. 

(అరాళము-_[7) 248, 244 

పతాకహా స్తమునందలి మూడు వేళ్ళు కొంచెముగా మొదళ్ళయందు వంగి 

యుండి, చిటికెనవేలు మీదికె_క్రియుండిన అది వాంసపత్షహ స్ర్వము ; తాకుట, 

చెక్కు.లపూతపూయుట, పుచ్చుకొనుట, శెట్లపాది, ఒడలు పట్టుట, పులకరించుట 

మున్నగువానికిది [పయు కృము. (హంనపక్షము_18) 245, 246 

| సర్పశీర్ష వా న్మపు బొటనవేలు దూరముగా విడివడినచో అది అర్షచం| దమన 

బడును ; ఇది బలవంతముగా వెడలగొట్టుట, కలశము, చం|దకల, మొలనూలు, 

మొల, కుండలములు, శంఖను  వీనియందును, యథాయోాగముగా (స్త్రీల లీల 

మొదలగు భావములందును _ప్రయోజ్యము. (అర్హచం|దము-_1 9) 241, 248 

అరాళవా స్తమందలి అంగుష్టతర్షనులు కలిసినచో సందంశళమగును. అది 

మూడు తెరగులు ; అ|గ-ముఖ-పార్భ్వసందంశములని. 

చెండు [వేళ్ళ గోళ్ల ఒకటొకటితో చేరినది అ|గసందంశము; చిన్న పువ్వులను 

కూర్చుట, చిదుముట, దారము, 'వెంటుక, కసవు మొదలగువానిని పట్టుకొనుట, 

ములికి మొదలగువానిని సెరుకుట మున్నగు వనులు _ వీనియందిది "|పయో 
+ भ 

# 0 25९4743 52, 

అమే కడపటి గనుపులు శెండును గలిసీనది ముఖనందంశము ; '' ఇది సంశ 

యించుట, చీగొట్లుట, తొడిమనుండి పూవు మొదలగువానిని' ` విడిపించుట, 

చిగుళ్ళ వనితనము, కుంచె-భాగరలచ చిత్తరువు (వాయుట్క' లత్తుకరసము 

పింథుట, నే|త్రరంజనము మున్నగుచోట్ల సంభవించును ; ముత్యము తున్నగు 

ఛానికి తూటు వేయుట, బాణ|[పఇో గము, జందైమును తుడుచుట, గురి 
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లకే ధ్యానే గుణాదెిచ సద్వితీయో భవద సౌ 

< మూ ५ పా జో 
: తథె వ పార్ళ్య సంశే త నందంళః పా ५०९ 252 ९88 , 

16 छख ०22 ण्ण >© ०6 

స్తపయోగనిపుణో వామేనానేన దర్భయేక్ 

( సందంళః2(0 ) 

పంచాప్యంగులయో యత్ర సంగతా [గాః సముచ్చి తాః 

ముకులో౭=సౌ సరోజాది ముకులానాం 2 © ण त , 

९८) చేవతాదీనాం © ल ° కాముక చుంబే 

వలయామోదనే పంచనంఖాకాయాంచాయ २26 छ 

। (>>०&००8--2 1 ) 

అంగుల్య్థః పద్మకో శస్య నిశాంతావనళా యది 

ఊర్లనాభో భవేదేపాం (చేవ?) ४५8 కండూయనే కరః. 

పూ చా గా మ చ < «~ కషాళ్శ చె ర్య ईक" [గ వ్యస్య ८९८२ 

२००, స్వ స్తికీళూతౌ శ్వావదానాం నిరూవణే. 

(ఊర్లనాభ 822) 

ఆవ ర్శిన్యః కనిష్టూద్యాః విరలాః పృష్థగాః [కమాతి 

యసిన్నంగులయః సో౭ యం సనముదిపో 2 లపల వః. 
2 (> €.) | 

కసన్యత్వమితి నాస్తీతి |పతిషేధాయ భావో 

व्ण చ వదనే (>) "మాతృ ६0252 ప్ చ 

అలప षः మము రా|పా హుశ్చల పద్మా నుకారతః. ( అలపల్ల వః —29 ) : 

(భమరసన్య యదా౭నామ ४2. రుస్వా తలే छ 

తా|మ మాడ స్త దాకైయః కుక్కు. కు౭.ల్చ నిరాకృతా. 

८४९ విచ్యుతస్తా'ల శ యు విశ్వాసన & 

ఆహ్మానే చాలకాదీనాంర नाः न). । 

(తా (ॐ 5०58-4 ) 
| 

ए. 

2855 

288 

257 

268 

69 

260 

26:4 

202 
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చూచుట, ధ్యానము, దారము ~ మున్నగుచోట్ల ెండవచెతితో గూడుకొని 

వచ్చును 3 

అశు [వేళ్ళ[వక్కలు కలిసినది పార్భ్వసందంశము ; తప్పు చూపిచెప్పుట, 

గ 6.0०, అసూయ, పనికిరానివస్తువు మున్న గువానిని, వాన్స|పయోగమున 

నై_పుణ్యముగలవాడు, ఎడమణేత దీనితో చూవవలెను. 

(సందంశము20 ) 249, 250, 251, 252, 252, 254, 255 

ఐదు|వేళ్లును కొనలు కలిసి యెగు'మొగముగా నున్నది ముకులహా స్తము ; 

ఇది తామర మొదలగు మొగ్గలను చూపుట, దేవతాదులను అర్చించుట, పూజా 

(దవ్యములర్సించుట, కాముకుల ముద్దు, గాబులు తొొడుగుట, ఐదను లేక్ళు_- 

వీనియందుపయో గించును. (ముకులము-21) 256, 257 

పద్భ్యకోశవాస్తాంగుళులు చాల వంగియున్నచో అది ఊర్లనాభము ; ఇది తల 
గోకుకొనుట, సానరాయి, దొంగలించుట, వెం (డుకలు మొదలగువానిని పట్టు 

రౌనుట్కు కువ్పరోగము సూచించుట, గడ్డము - పీనికుపయోగించును ; హిం|స 

జంతువులను చూపునపుడు శెండుచేతులను న్య >> చేయవలెను. 258, 259 

(ఊర్హనాభము_.22) 

చిటికెన మొదలుగా (వేళ్ళు విడివిడిగా, (క్రమముగా లోనికి ముడుచుకొను 

చున్న చో అది అలసల్లవము ; “సీవెవరివాడవు ?' అను [సశ్న, “లేదు', “వలదు” 

అనుమాట, శూన్య వాక్యము, (९ తమ్ఫ్భుుగూర్చి గొప్పగా చెప్పుకొనుట._ 

వీనికి ఇది వచ్చును. కదలుచున్న కమలమువలె నుండును గనుక దినిని 
“అలపద్భ్మము' అనియు నందురు. (అలవల్లవము-2కి) 960, 261 

|భమరవా న్రముయొక్క_ ఉంగరపు-చిటికెన వేళ్ళు అరచేతి నంటియున్న చో 

తా(నుచూడహస్తము; ఇది కోడి, అల్బజంతువులనదలించుట, చిటిశెవేసి విడి 

వడినప్పుడు छर, త్యర, నమించుట, క్షణము, జబాలకులు మొదలై నవారిని 

పిలుచుట, దొరగారి ఆవులింత-వీనికి తగును. 262, 268 

(తా (ము చూడము-24 
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సంయు & ॐ ते $ 

పతాకతల యో; శెమపోదంజలిః [వణ తె ब्र 
య 

భూదేవ గురుదేవానాం వకోవ క్త 88 సితః. 264 

[5 ठठ పరిహాసేచ उ 0590 నియమః పునః, (అంజలిః- 1) 

స్వ న్తీకాకారతాళి ప్టా భవెతాం కటకాముఖా. 2.5 

మణిబంధ|పదేశ చేత్ కటకావర్గమానకః 

అనోన్యాభిముఖం చె నం కేచిదాహుర్శ నీపి ౧8 : 266 

అసౌ ४ 07० రకారే షు తాంబూల (గహ ఇాదిషు 

రుష్ట| పాణోశ్వరీపాద[పణా మేమ్వపి చేవ్యశే. 267 

(కటకావర్ణ మానః-2) 

స్వాదరాలిక్ళ తసో౭.యం వామపార్శ్భ్వగతో యదా 

ఉత్తానళ్చ తదా జేయః స్వ స్తికో మునిసమ్మతః 268 

దిర_వను వనోతుంగ భూవి సీ రాంబుదావ్యయాః 

2८26 क 9८५०० యోజ్యా్యః పతా కేన తు యోపిశామ్ 269 

(ese) 
€. ८55०8 కరథశాఖాః స్యురనో న్యాంతర ని్గతాః 

య।|తాసౌ కర్కటోకయో, జృంభితే హానుధారరణో 

ॐ" छ०८ त (गह ८058 ఆలస్వాచ్చాంగ ००९० ©. ~ {0 

(కర్కట 8.4) | 

8 పా ५. మా ఢి « రో అ న ms ८९ २० క్ కప'తస్సర్ప 9८ 8 

వృతఃస్థశ్చావగంతవో్య గురుసంభావషణో తు సః. ౨71 

వినయే | ०९२४४ (2, १8 కంపితోభయరీతయోాః 

కూ రకం కథయంత్యనమపరే కూర్భకాక్ళతిమ్. (४०४९-6 | 472 
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3 9 433 శ్ర హా నములు 

పతాకవా న మునందలి అరచేతులు కలిపినచో అంజలి; ఇది పణామమునందు_ 

[कर्ण విషయమున పక్షస్సునను, _గురువువిషయమున ముఖమునను 

దేవతల విషయమున తలమీదను- చూవదగును ; కాని కోపమున, పరిహానమున 

ఈ నియమము లేదు. (అంజలి_1) 964 

కటకాముఖవా న్మ్వములు మనికట్టుమీద ఒకటిన నొకటి స్వ సి కాకారముతో 

నుండిన అది కటకావర్ల మానము ; రెండుచేతులు ఎదురుబదురుగా ఉండవలెనని 

కొందరు పండితులు చెప్పుదురు ; 86 తాంబూలము పుచ్చుకొోొనుట, మొదలగు 

శృం గారకార్యములందు, అలిగిన [2८ ० | పాదములకు |మొకుు_టలందును 

| > ©> ०१००056. (७९७ ग्य 5 १553-६) 265, 266, 267 

ఇదే అరాళమనుగా చేసి, 2389387 ఎడను [పక్కకు ‰2) 52 £ 9005-5 

ఏ స్పీకవా స్తమగునని భరతముని మకము ; పురుషులు 62 ® పాడతువనె న కను 

వులు, అడవి, ఎ తెనవి, భూమి, 23६९० 2 నవి, మేఘములు, ఆకాశము పనిని, 

చేతులు విడదీసి చూపవలెను ; (స్త్రీలు పతాకవా స ములతో నూచింపనగును 

(స్వ_స్తికము-ి) £68, 269 

రెండుచేతుల (వేళ్ళు ఒండొంటి సందులలో దూరి లై టికి వెడలియున్న 

హ_న్థను కర్కటము ; ఇది ఆవులింత, కటమరను పట్టి నిలుపుట, స్థూలాంగము, 

శంఖమును పట్టుకొనుట, సోమరితనముతో ఒడలు విరుచుకొనుట ~ వీనియందు 

వర్శించును., (४०८ ४-९5-4) 270 

సర్పశీర్ల వా र. శెండును & 02.0९9 [> ए ठ 6०५०००5 అది 

కపోతము ; గురువులతో మాటలాడునప్పుడు, వినయమునందు, ఇది యెదహీద 

ముందుమొగముగా నుండదగును; భయమందు, 8) 5023 (ॐ దీనిని 

వడకించుచు |వపయోగింపనగును ఇది తాబేటివలె నుండును గాన: ఇతరులు దీనిని 

5०८८९५०? =©" -98. (కపోతము) (1.4 
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6९ స్రీరూ 2 ధ్యా యః 

కూర్చరాభ్యంతరే ధృత్వా భుజం వామెన దక&ిణమ్ 

అన్యం ముష్టి కృతం వామే కూర్చ రాభ్యంత రే న్యసెత్. 

యద్యేతన్ని షధః సోయం నృంభాశేషే భయే భవేత్ 
బి दो: ८० न ९८595 కా చా क 4 6 త్ఫుక్య సి मि ९5" 25 १6 ९ॐ5> 051. 

భట్టాభినవగుపో౭ న్య లక దూరాంతరం జగె 

వెప్టీతః స్యాత్కపిశ్రైేన ముకులో నివధ స్తితి, 
వ క ८55० గాభ ఐబాం౦ఖుూ © 47० 3 గ్ర | 2 ८2 & వి గాభ్యాం వ్యాఖ్యా 2 వ్యకృమ (బవీత్. 

తణన > ©, ठर? యాతా స్ప్వన్యతం [తవిధాయినః 

పూర్వలతణమేవాస్య మేనే కీ ర్రిధరః పునః, (నిషధః-6) 

అరాఠె సర్పశిరావా వ్ర త్యాసాద్భుజయోః श र 0 థ్ 
ప్రకోష్ట న్వన్మికౌ తావదుళ్చంగః స్వాత్ र्त. 

నిప్పీడామర్ల రోమను పరోతున్సర్శశీతయో 

కంఠాశ్లే ठ వరోరూణాం ఈర్యాయోం కుచగోవఐనే. 

( ఉత్సంగః-7) 

అంసకూర్పరయోర్మ ధే ధారయేతే పరస్పరం 

భుజంగ శిరసీ య|త గజదంత స్సకీ ర్తి తః 

భార స్తంభ|గహాచై వ त లాద్యుత్స్వాటనే మతః. 

( 04 23 € ० ६8 -8) 

€ 65 &-%0.2) हु ० స్యాతాం శుకతుంణె? ए देक ` 

శనై ५९. दुत ధసాత నీతొ యస్మిన్న ధోముఖొ 

సో౭_వహిత్తోో భవేత్ కార శ్వాసోత్క_ంఠాదితాననవే, 

( అవహిత్లః.9 ) 

९? 0-0ठ ण्ठ १०48 స్యాతాం పతా కా పార్భ్వులంబి उ ° 

యస్మిన్నష భవెద్దోలో విషాదే ० | क > మదే 

అధిఘాతామయా వేగ మూర్భాళస్త్ర తఈతాదిషు (దోలః_1 U) 

कु. నా. శా, అభి. ఛా., నం. 2. వు. 60. 

218 

274 

బి75 

216 

DI 

278 

219 

280 

281 
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ఎడమచేతితో కుడిభుజమును మోచేతివద వటుకొని, కుడిచేతిని ముష్టిగా 

చేసికొని యెడమ మోచేతిలోపల నిలుపవశలెను అప్పుడది నివధ ఇది భయ 

పడి కంబమును తబ్బుకొనుట, విళంబమునోర్వలేమి, నిండుటందము, పెద్దరికము, 

దిట్టతనము, పొగరు, మదము మొదలగువాని కుపయోగింపదగును. 278, 274 

కోపితవా న ముచే ముకులహా నమును చుటిపటుట నివధవహా సము అని అభి 

నవగు ప్రభట్లాచార్యుడు దినిలతణమును చాల భిన్నముగ వచించెను ; టీకలో 

9८ నిర్భచనముచేసి వినియోగమును శెలిపి స్పష్ట పరచినాడు 2765 

ఈ |తోవనే యితర|గంథకర్శలును నడిచినారు ; కాని కీర్తిధరాచార్యుడు 

ముదటిలక్షణ మే దీనికంగికరించెను. (నిషధము-ర) 276 

అరాళహా సములు గాని, ठत ములు గాని మనికట్టులమీద స్వ స్తికము_గా 

నుండి అధినేతశకెదురుగా, తారుమారుగా భుజములందు నిలిచినచో అది 

ఉత్సంగము ; ఇది గటిగా ఒతుట, అక్కను, రోవము, పరోత్వుమందు తాకుట 

చలి, (స్త్రీల కంఠాలింగనము, ఈర్ష ర, స్తనములను మరుగువరుచుట-వీ నియందు 

వచ్చును. (ఉత్సంగము_6) 277, 278 

సర్పశీర్ల హా స్తములు శెండును తారుమారుగా మూపు_ మోచేతుల మధ్యమును 

పట్టుకొన్నచో అది గజదంతవా న్తము; భారము మోయుట, కంబమును పట్టు 

కొనుట, కొండ మొదలగువానిని "పెరికి యెతుుట_వీనికుపరయోగించును. 219 

(గజదంతము-రి) 

శుకతుండహా నములు శెండును ఎదమీద కొంచెమేటవాలుగా, . వెనుకమొగ 

ముగా నిలిపి, తిన్నగా [8०88 దించుట అవహిత్లము ; ఇది చౌర్భల్యము, 

నిట్టూర్పు, ఉత్కంఠ మున్నగువానివలన కలుగు కృశత్వము - వీని కుప 

యు కృము. (అవహితళ్లము_9) 280 

మూపులనుండి పతాకవాస్తములు नेष्ट) 29९०2 దిగబడఢింయయుండునది 

దోలము ; ఇది విసుగు, నం|భ్రమము, మదము, దెబ్బ, రోగములవలన కలిగిన 

తొందర, మూర్భ ఆయుధపుపెట్టు మున్నగుచోట్ల నగును. (దోలము-10) 281 
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మిథః కరభ యో? రిప భుజంగ $€ टे? యదా 

తచా పుష్పపుట 8 [పో 5“ तयण” యాం దేవతార్చణ 

పువ్పపానీయ ధాన్యారనాం భణా్యాణామపిధారగొ. 282 

(పుష్పపుటః_11) | 

పరాజ్ముఖె” వాంసప జా వర్గమానః స ఉచ్యతే; 

దచా౦రబాణతాొ 8 ణా “oo? భూ ద్యారవాతాయ రా శు స్వనసికి భూయ విచ్యుతః. 288 

రిపూరఃపాటనాద్యేషు నై కట్యాత్ విచ్యుతస్సమః 

భుజంగశిరసాచై నం 3 4०५००४6२ 2.3 दः ०8. (వర్గమానః_12) 284 

పతాకావున్న తాంగు పౌ प्रः ~व [तठ ( २१) छ? 

మణిబంధా]|గ విన్యాసౌ लेक 5568 గతః. 285 

తరకతువ్యాలసింవేోనాం న|కాద్యంబుని వాసి నాం 

కవ్యాదానాం నదీపూర| పభ్బతీనాం చ దర్భ, (మకరః_18ి) 286 

హా సా నామనం౦ంతత్య 59 

అభినేయం జగత్సర్వమనంతో౭_ భినయో ౭ ప్యయమ్ 

య ఏవ యుజ్యశే వాస్తో",. .త తెపామహ్యనంతశతా, 287 

మతి [పొయికం యద్య|దూపం త త్తత్ & 7 మునీః 

© तत णु गण्य థిముఖ్యస్య సిద్ద యే 288 

మోనా ठ మో 2 ~ రా ५ ल నాంతు దృష్టారం( १) యస్మా చేత కరా స్తతః | 

అనే౭.పి బహవో లోకవిదితాస్సంతి తాన్ సుధీః. 289 

1. ఇక్కడ రెండు పాదములంత లోపించియుండునని వరిష్కు_ర్హ యభి|పాయము. 

ఉన్న అన్యయించుట కష్టము. వారూహించిన లు ప్ప గంథార్భము తెలుగులో 

నీయ్యబడినది. 
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చిటికెన | >) కింది అరచేతియంచులు.కరభములు-_ఒండొంటిని చేరిన సర్బ 

శీర హస్తములు వుష్పపుటము ; ఇది యాచించుట, దేవతలకు సమర్శించుట, 

పూలు, నీళ్లు, ధాన్యములు, తినుబండములు -- వీనిని పట్టుకొనుట _ ఇట్టిచోట్ల 

వర్తించును. (పువ్పపుటము._1 1) 282 

హపాంసపతములు పరాజ్భుఖములు (చూచువారి మొగము ६, గా నుండినచో 

అది వరమానము. ఇది స్వ న్మీకాకారముగా విడివడియున్న చో తలుపులు, కిటికీలు 
తరచుటకుసయోగించును. సమముగా, చేరువగా విడివడియున్నప్పుడు, శ|తు 
వులయెదలను చీల్చుట మున్న గుచోట్ల పనికివచ్చును. 

సర్పశీర్ల వా స్తిమును దినికుపయోగింవవలెనని ఇతరవండితులు వచింతురు. 

(వర్ణమానము__12) 2889284 

పతాకహాస్తములు ఒకది'నినై నొకటి బోర్లబడి మనికట్టు మొదటనుండి, 
బొటన|వెళ్లు మీదిశెత్తుకొని, తక్కిన వేళ్ళకొనలు విడివడియుండినచేో మకర 
హొన్రము ; సీవంగి, సర్పము, సింవాము, మొసలి మొదలగు జలజంతువులు, 

రాక్షసుడు, నదీ|పవావాము_మున్న గువానిని त. 285, 286 

(२४८ >--18) 

హూ న ములనంతములు 

జగతుునంతటీని అభినయింపవచ్చును. ఆ యభినయరీతియు అనంతమే. 

ఏ హస్తము చేనికితగునో [దానినే దానికుపషయోగింవదగును. ఎన్నో వాస్త 
0 | | =---0 

ములు తగినవై యుండును |. కనుక ఆ హా స్త ములును అనంతము లే. 287 

86 గమనించి భరతముని అభినయింపదగిన పదార్థములు అభిముఖములగు 

९ -इ | ने" ఆయౌోహా 2 రూపములను సెరుకొనెను; ఈ హస్త 

ములు ఇష్టమువచ్చిన వన్తువులను చూపుట కి యుపయోగించునవి గనుక. లోక 

మున ఇంకను కొన్నిరూవములు 26852 గలవు ; వానిని దేశము, కాలము, 

పయోగము, ప్రయోజనము _ వీనినెరిగిన బుద్ధిమంతుడు, అనుకూలములై 
क 
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చేశకాల| పయోగార్ల వెదీ ए [क ०6 © छ 8 
@ ९) ०-- 

అనుకూల 8 | ०5०००४७ స్థాయిసంచారినూచశకై 8. 

క్వాపి నామ్నః క్వచిల్లోకాత్ కుతచిత్ ద్వి| తయో గతః 

९& 0 క్షచన ॐ र ०20 సం|పదాయవశాదిహ. 

పతాకా తిపతాకాద్యార? క 3०.५० నామముతో > 8 

మ్య | क యో లోకాత్, కాంగూల చతు రాదయః 

ద్వియోగాత్, నిషధారాల| పముఖాః సం|పడదాయతః. 

| चै మధ్యక సీచానాం విదధీత [పయోగవిక్ 

[ॐ >> ఫాల వక రః శత ०8688 కరాన్, 
ఛా “8-3 తా చరా ణా ५.८ ०5 ण) కణోపేతాః [ప జ్యాః గైష్టమధ్యమెః 

అధ మె ठ 5२ హస్తా అవనస్థావశత; పునః. 

ఉ_త్తమైరపి దర్బాది దర్శనే నీచపాతవక్ 
పాస్యకాలం [పయోగంచ నిచెరుత్తమ మధ్యవత్, 

వాస్తాః కారా న వొ కార్యాః మునెరాశయనేదిభిః : 

2 5 & ८२ 68 

రా 58 రా ९) 558 र ప సా ५ छठ త్క_ర్రాః [8592 क పరి|గహాః 

మోకఠరకణ వికేపాః విసర్గ శద భేదనే. 

సంశపూహ్యోన విశేషాః తోదసాడన తర నే 
య య౧ — 0 బు 

ధూననామోాటన స్సోటా ఇత్యాఖారతాని వింశతి 

కోవిదై. 8 6५७ पूय దధత్యన్వర్థ సంజ్ఞ తామ్ 

290 

291 

292 

298 

294 

295 

296 
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స్థాయి_సంచారిభావములను నూచించు | के చేష్టలతోగూడ |పయోగింప 

దగును. 288, 289, 290 

ఒకచో పెరు, ఇంకొకచే లోకవ్యవహారము, మరొక్కచే శెండో మూడో 

కలియుట, వేరొక్క_చే సం|పద ' యము-వీని మూలమున ఇందు లక్షరమును 

నిశ్స్పయింపవల యును. 291 

పతాకము, |త్రిపతాకము మున్నగునవి "పేరునుబట్టి, ముష్టి మొదలై. నవి లోక 

వ్యవహోరమునుండి, కాంగూలము చతురము మున్నగునవి ₹ెంటి శేరికచేత, 

నిషధము అరాళము ఇత్యాదుల సం|పదాయమువలన- తెలియదగినవి 294 

[పయోగ మెరిగినవాడు వా_నములను, ఉ_త్తములకు ఖాలము, మధ్యములకు 

నోరు, అధములకు ఎద -- ఈ కే|తములందు సంచరించునట్లు చేయదగును. 

ఉ_త్తములును మధ్యములును లక్షణము ([పకారమే హస్తములను [పయో 
గింపవలయును ; అధములు 'లౌకికహ_స్హములను ఆయా యనస్థల ననుసరించి 

చూపవలెను. ` 288 

దర్పము మొదలగువానిని చూపునపుడు ఉ_త్రములును నీచులవక్కె నీచులును 

€ తమ మధ్యములవలె కాలమును (పయో గమును గమనించి, హో సములను 

[పయోగింపవచ్చును, లేక మానవచ్చును. ఇది భరతమేని యభి |పాయము. 294 

హా న క్ర ८९ ॐ @ 

వికరము (అడ్డముగా ఈడ్చుట), - ఆక భ్లణము (తన-వద్దికి. తాగుకొనుట), 
०. ¢ య అ 

क दु (లేవనెత్తుట్ర), ని|గహము (పట్టినిలుపుట్ల), పరి గవాము (స్వ్రీక 

రించుట), మోకము (పట్టువిడుపు), రక్షణము (కాపాడుట) 2) ल, 24253) (విసరి 

వేయుట), వినర్గము (క్రిందికి విడుచుట), ఛేదము -(నరుకుట్క),:'భేదనము 

(పగుల్చుట), సంశ్లేషము (కూడుట్ర, ఆవ్యోానము (పిలుచుట,' ९) स 25.259 
(2 ध लं (> 

తో తాడన (విడివడుట), తోదము (|కుచ్చుట), తాడనము (చెబ్బ వేయుట), दु 

(వెరపించుట), ధూననము (విదిలించుట), ఆమోటనము (నలచుట), సోటము 

(చీల్చుట) ~ ఇట్లు సార్థకసంజ్ఞలుకల యిరువది హా స్తకర్మములు కోవిదులు 
౧ @®ి ञि చ 

సురొందురు. | ` 295, 296 
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హ సక ర కాని : 

యేన కియావిశ ముల £ పో౭ భినయా | శయః 

స్వసిదావనసుజాయాం అంగులీ చాలనాత్శ్మ నా 

కియశే కరణం తస్మాత్, తచ్చతుర్విధ ముచ్యతే. 297 

'అపవెవన ముద్యేఖో వ్యావ ర పరివ £= 
€) €) नः --9 

హాసానాం కరణా స్యేవం జన్యాని జనకానిచ. 96 

తర్గన్యాద్యంగులీనాం తు పూర్వమా వేష్టన| క్షమా క 
అంతకి పాణిర్ని జాత్ పార్ఫ్వాత్ వక్షో గచ్చత్యధ 24९8 

^ न “9 యత తత్క_రణం U కం సృ తల | 299 

తరై_ వేరద్వేష్టనం తాసాం కుర్వన్ను తానితో 2६०8 „ 

వకసః పార్భ్యమాయాతి యస్మిన్ను ర్వేస్టితం తు తత్. 800 

కనిష్లాద్యంగులీనాం ८०४ ठ ०४ € 250 [కమాత్ 

ఉత్తానిత స్య వాస్తస్య వకః [పాపస్య పార్భ్వకః (తః?) ~ + 

వ్యావ ९० తదాఖ్యాతం నృ_క్తవిద్యావిశారదై 8, 801 

తథైవ బావ్యాతస్తాసాం 0४9 తస్యాత్ పరివర్శనమ్ 

అధ స్త(న్థ్రన్యతు ° भु వక్షసా పార్ళ్వగామినః | 902 

నృ_్తవిద్యా రవాస్యజ్ఞైః తదుక్కం పరివర్తితమ్ 

ఏతచ్చతుష్షయం పానం (వా हर ) పయోజ్య © నాట్యవ్భ_త్తయోః, 808 ~) 
--० 

# 2०० .&.० 1 (భూముఖరాగాదై రః ४९८८0 ८०९८९२४8 ४९९ # 

"వా స్తస్యానుచరీ భూత్వా దృష్టిశ్థావతి ధావతః, 904 

Drs rss sr srr sss sss srs sss sr rrr ना 

1. 'యుక్తా' [వా. |వ. పాఠము. అప్పుడది దృషికి విశేషణమగును. అడే యుచిత 
తరముగా నున్నది f= 
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శా-నకరణ ములు 

పతాకాది హసన్పములకు ఇతరాపేవులేక లక్షణముచేతనే స్యరూపమేర్ప్చడు 
చుండగా, అభినయమున కొక విశేషమును en 2०928 5० ०८१)९ इ | 

(వేళ్ళను కదలించు క్రియావిశేషము చేయుట కరణమనబడును ; అది నాలుగు 

తెరగులు. र | 297 

అపవేష్ట్రనము, ఉద్వేక్టనము, వ్యావర్శము, పఠరివర్శనము - ఇట్లు వాస్తకర 

ణములు ; ఇవి వొ స్తములనుండి పుట్టునవి, వానిని పుట్టంచునవియును. 

అరచేయి అభినేత కెదురుగా, తన పార్భ్వమునుండి యెదవరకు సాగునప్పుడు, 

'మొదలు [క్రమముగా कठि మొదలైన |వేళ్ళసు కొంచెముగా వ।|క్రీకరించుచు 

సాగినచో దానిని నృ త్త మెరిగినవారు అప వెష్టనమందురు. 

అశ్లే ఆ వేళ్ళను చక్కనచేయుచు వెలికిలిగా హస్తము ఎదనుండి తన 
పక్కకు వచ్చుట ఉద్వేప్లితమగును. ` 298, 299, 800 (పక్కకు వచ్చుట ఉద్వేష్టి 

బోరలుగా హా స్తము పొర్ళ్వమునుండి వతస్సును చేరునపుడు |వేళ్లు చిటికెన 

252364९ 7» తరనిదాక లోనికి (కమముగా వ|కించుట వ్యావ © నమని ९) త్ర 

విద్యయందు నేర్పరులందురు | 801 

అశే వక్షస్సునుండి रेष्ठ) 35956 పోవునపుడు క్రిందిమొగమెన శశి వేళు 

చిటికెనవేలు మొదలు తర్ణని వరకు వ|క్రత్వమును వదలుట పరివ_ర్శనమని నృ 

విద్యారహాస్యజ్ఞాలందురు ; హసమునందలి యిీ"నాక్లు శెరగులును నాట్య-- 

నృత్త ములందు [పయోగింపదగును. కతల శ 802, 808 
# 

tk i न > 
ఇ ५ त wre 

aN 

భబొమల నడకతో, ముఖరాగముతోగూడి త్వరగానే వెన్నంటుచు నడచును. 804 
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४5 స (ॐ च రౌ 8 ८ > 

ఉతానో౭ధస్తలః తిర్యక్ తథోర్వాధోముఖా 8(8)8 

(సచా రాః పంచవా స్తస్య యఛథార్థాః మునిసంమశతాః., 

ॐ = _ = భోవప ణా च లా జర్దా ప్రధగ్పిర్యగ[గ స్వసమ్ము పపదా र) छ ०8 

స్యుః పంచోపవచదై. ठ రేవం పంచముఖా అపి, 

పవం దశవిదం చారం కరస్వాాభిదధుః పే. 

8 ० ధోముఖయోా © तठ సము శిఖా (గత లావు భె” 

తలభదేషు సంసృష్టమవశిష్టం ముఖ| త్రయమ్ 

ఇతాశకయపరో భేదాన్ పంచె ర మునిర।|బవీత్, 

8 ధో 9 త్రో ప ९ ॐ ఊర్ద్వ ద గత స్తీ ర్యగ్గ 2న్యస్వ్వ[గ గతః 

సంముఖాగత ०२६२ పంచవా స్త గతీర్ణ గుః 

ఇత్యేవం గతిభేదాత్ తత్సంచధా హా స్తవంచకమ్. 

ఉత్త 2338 సత్త భూయస్త్వాత్ వాస్తాః २५९०) పచారిణః 

మ ధ్య (ప్రచా 6628 కా ర్యా 8 363 ८363 =) ५८ ५ ము త్వ ( స ९९ 1 ) తః 

నీచైరత్యంత వితిస్తాః స द कर యతః, 

ఖా హొ (5 ° ठम 8 

०86, ९78 పృష్షగ స్తిర్యగ్గతః స్వ స్తికమండ छ ° 

అపవిద్దాంచితావిద్ద కుంచితాధోముఖా. 88, 

व బాహుం నాకు న్భ శతెచ తద్విదః 

Fr 25 8 ఫూ 0 § । ef vy “es ०9८ ९48 8८०2. ९.९० గచ్చని, ९ 82 పృష్షతః 

పృష్ట గః, పార్భ్వగ స్పిర్యగ్గతో బాహుః, వరేణచేత్. 

స్వ న్వికః స్వ స్పికిభూతో, మండలః పరితో| భమన్ 
తతో మండలవన్నిర్యన్ అపవిద్దన్తు వక్షసః. 

2 -- 

806 

804 

808 

809 

210 

311 

81४ 
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హొ 2 [ॐ चर ¢ > © 

ఉత్తానము (23898856), అధ స్తలము (బోరగిలినది), తిర్యక్కు (అడ్డము), 
ర్ల ముఖము (మీదిమొగమైనది), అధోముఖము (|క్రిందిమొగమెనది), ఇట్లు 

దు సార్థకములె న వాస్స[పచారములు భరతముని సమ్మతములు 805 

ఊర్గ్వతలము, అధ స్తలము, తిర్య_క్షలము, అ|గ్రతలము, స్వసముగ్రిఖతలము, 
దో 3 న «८ द ఊర్వముఖము, అధొముఖము, తిర్భ్యజ్యుఖము, అ|గముఖము, న్వసమ్ముఖ 

యుఖము-లఅని కర| పచారములు పది తెరగులని ఇతరులు చెప్పుదురు. 906 

సముగిఖతలము, అ|గతలము రెండును ఊర్గ్యముఖము, అధోముఖము అను 

ంటిలో కలిసిపోవును ; తక్కిన మూడు 'తలము'లలో అణగినవీ-_ఇట్లు భావించి 

రతముని ఐదు భేదములే చెప్పెను. 307 

ఊర్ల్వగతము, అధోేగతము, తిర్వగ్గతము, అ| గగతము, సమ్ఫ్భుఖా గతము. 

ని మరికొందరు ఐదు వా స్తగతులు చెప్పిరి. ఇట్లు గతిభేదవు.చేత ఆ యెదు 

సములు ఐదు విధములగును. 805 

సత్తషము జా ఆత్మసంయమనశ క్రి 8 ఎక్కువగా గలవారు గనుక ఉ_త్తముల 

° 21589 స్వల్పముగా నుండదగును ; సత్యము తక్కు_వగా గలవారు గావున 

కితరమువారు హాన్తచారములను నడితరముగా చేయదగును ; సత్తువలేనివారు 

కుక నీచుల చేతి నడకలు చాలా వినురుగా నుండవలయును. 809 

జబాహు[పకారములు 

ఊర్గ్ల్వగతము, పృష్థగతము, తిర్యగ్గతము, స్వ స్రిక్రము, మండలము, అస 
ము, అంచితము, ఆవిద్దము, కుంచితము, అధోముఖము = ఇట్లు నాట్య 

తములందు, శెలిసినవారు, బాహువు పది విధములందురు. 810 

8८०६-० ट) మీదికి పోవునది ఊర్వగతను ; తన వెనుకకి పోవునది పృష్ట 

ము; (పక్కకు సాగినది తిర్యగ్గత్తము ; ఇతరబాహువుతో స్వనస్తికముగా చేరి 

న్వ స్రికము ; ఇరు[పక్క_లును తిరుగునది మండలము ; వక్షమునుండి వెడలి 

ుడలముగా సౌాగునది:అపవిద్ధము. ~ __. „7 ६14 812 
र న 

wt at Ww [॥ 
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- ~ [रेष्ठ ह శిరః కే|తమురః |పత్యావాతో౭.౦చితః 

స్యాదావిద్దో౭_౦తరా కేపాత్, కుంచిత తీక్ష కూర్చరమ్ 

భవేక్ ద్విగుణతాం నీతో౭.ధోముఖః ఊతిసమురాఖః. అత 

సరలాందోలితా నమో ర్వేష్టితోత్సారితా స్ప థా 
A) त ह 

(పసారిత ఇతి|పాహుః బాహుమస్యే తు 248९८53. 814 

[పన్ఫతః పార్ళ్వయోరూర్ల్వ మధో వా సరలః సతః 

నెవేదా దో తో సా తో నా { 5 షవెదాందోలి 2=న్వర్థః, నమః న్ 6८4 మనాత్. 8 

భవెదుద్వేష్టిత స్తిర్యక్ మణిబంధవివ ९,४४ 

స్య 2९ పార్ఫ్యాంతరాత్ పార్శ్వం గచ్చన్ను తారితో మతః 916 

అనుధావన్ పురో దేశం సమాఖ్యాతః | పసారితః 

సోకావాంతరభిదక్యాదిమాన్ మునిరముంచత. 917 

[ © 6 వెచి [తా త నము వ్య సయోజనాతి 

ప ర్యాయశో హి బహూనాం కరణోషు చతుర ఏపి, ' 
ox 

ठु |కీయనూణాన్తు సంభవంతు పరశ్ళతమ్. .813 

యచ్చత్వారింశతం కెిచిక్ శతం కేచిదిమాన్ జగుః . 

0 ०20 ०8 నియమ त्ये१द68 కర్తుమసాం|[పతము. 819 

“ చింతా శోక జరారోగ $ [పాలేయ వృష్టిభిః | 

वा ९० | దామూర్చ్భా ९७0९२ ते °) ४8 పీడితేషు విషాూదిని. 920 

121 వోదన్య తపః సేవ [छ గానే నభశ్చుు తే | 

సం|గామ।|త ఎన్న వాన్తహినేషు హారి తే "821 

స్వప్నే స్వప్నాయితే మే (పమత్ఫొన్మ తయోర్డడే 
నాభినేయాః కరాః బావ్మోన్ _దవ్యాదిన్ గమయంతియె. 82 

- ~ ` యథా సర్పశిరాః సర్పం' యథాచ మకరో ९250 | 

॥ ०४८९0 क १०४९० .చి త్తవృ 80 సొ_కత్తికభావవతి..  -88& 
नि Ln Lf er 

“1, -“‰ न" అను పాఠము ముచాదో ము. ` ` ~ 
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వకమునుండి 9८ స్ఫుభాగముదాక నోయి మరల ఎదకు వచ్చునది అంచితము : 

జాహువులనడుమ ఆడించినది ఆవిద్దము ; మోచేతిని బిగబట్టి. మడిచినది కుంచి 

తము ; నేలను దించినది అధోముఖము. 3139 

సరళము, ఆందోళితము, న|మము, ఉచద్వేస్టితము, ఉత్సారితము, | పసారితము_ 

ఇట్లు బాహువు ఆరువిధములని మరికొందరు వచించిరి. | 814 

(పక్కలలోగాని, ఎ కిగాని, | 9०687 8 సాగినది సరళము ; తూగునది 

ఆందో ళితము ; కొంచెను వుకర్ణమెనది న మము ; అడ్డముగా మనికట్టుమీదుగా 
వెడలిం చినది < ८52४ = తన| పక్కనుండి బ్రంకొక పార్శ్భ్వమునకు పోవునది 

ఉత్సారితము ; చక్కగా ఎదురుగా చాచినది (दिग. తాను చెప్పినవానిశే 

యివి చిల్లరభదములు గనుక భరతముని వీనిని వదలెను. 815, 816, 817 

నాలుగు వా స్తకరణములందును, |దుతము, మధ్యము మొదలగు కాల భేదము 

చేత, చేర్చి-విడదీసి | పరమోగించుటచేత, బాహువులను మార్చి మార్చీ నడవుట 
చేత_చేయబడు వర్షనలు నూర్ల కొలదిగావచ్చును. కనుక ఈ భేదములు కొందరు 

నలువది యని, మరికొందరు నూరి చెప్పినట్టు సంఖ్యను నియమించుట 

తగదు. | +» 8.18, 819 

చింత, శోకము, ముదిమి, రోగము, చలి, మంచు, వాన, తూగడింపు, 

మూర్భ, అసవ్యాము _ వీనిచే పీడింపబడిన వారియెడల ; శతేప్ప, సముద్రము, 
తపస్సు-వీనియందున్న వారియెడ ; సిగ్గువడిన,. | శమిం చియలసిన, ఆకాశమునుండి 

జారిన_వారి విషయమున ; యుద్దమందుభయపడిన, చేష్టలుడిగిన, మొండిచేయి 

గల_వారియందు ; నిద, కలవరింపు, మత్తు, లాహిరి, పిచ్చి, జడత్వము -- వీని 

విషయమునను, వెలుపలివస్తువులను నూచించు వా'స్తములతో ९5००००४ రాదు. 
8६0, 821, 822 

८५२४८ వా న్ర ము పామును, మకరవా సము చేసను సూచిం చినట్లు 6 ठ 

భావము సహజమై సాత్వికభావములవలె లోవలి చిత్తవృత్తిని నూచించునో అట్టి 

దాని 58 5009 02005043 233. 
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యో యోభావః స్వభావత్వాత్ తేషామధినయో మతః 

శుకాస్యస్య్థ యథేర్య్యాయాం సతాకస్థ యథా ముది. 824 

యథా [కానే కపోతస్య $९ శే డోలస్యవా యథా 

పవంభావ 5-5-22 5) కార్యం హాస్తానుకూల్యతః., ` 528 

23) త్త హా నా 

+ చతురశ్రత్వ నుంగన్య నృ ह జీవితముచ్యశే 

తదాకరతయా పూర్ణం చతుర శావుదాహ్ఫ छप, 

[పాయేణ నృ_శ్తవాస్తానాం |పభవత్వాచ్చ 698. 326 

![|బహ్మ?] వింబనూ[త్ర సమస్కంధ కూర్చకౌ కటకాముఖౌ 
८०० (दक ° యదాస్యాతా వురసో౭.స్లాంగులాంతరా. 31211 

చతుర| हः वा> సౌష్ట వేనాపి సంయు తె 
९ గాదినా రా హై శా 9 ఆకర్షణ (న దీనాం श ८१25८53 26) 258. (చతుర | —1) 28 

చశు రె ठ. "८९० క తోడే పీత కర రాం 

హంసవతీకృతా వక్షః क छ వె చి|త్యత त्ते. ` 829 

ఏకో कत, నే౭.న్యళ్చ యుగపత్సరివ ర్భ నే 
దో జి” తదాసాంతామూ ४ wT 30 96 6९) త त भ <> ©. 8 ९२५३१. , 8684 

Fwd 2s 
+ 

తాలవ్భంతన్య न తాలవ్భృంతాపరాభి ధే” 

అతవవ మశావేకె తాలవృంత నిరూపణే. (ఉద్వృశక్తా-2) 881 

చతుర [శా ठ" హాంనపకా కృశతె వ పూర్యవత్ ` 

అ నోోన్యాథిముఖౌ (త్య శౌ సమా పా స్వన్వపార్శ్వ గె 

| కార్య తలముఖా వేవం హృద్య మర్షల (ग (తలముఖౌ-లి) , 882४ 

1. "|బవ్మానూత్ర' అని పాఠమున్నచో మేలని పరివ్య ठु సూచన. (Notes णा}. 
ఇక్కడ ఇచ్చిన యర్థము తార 2०55 ; [బహ్మనసూ[తము జంచెము. 
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द యందు శుకతుండమువలె, నసంతోవమమందు వతాకోమువజె, क ०8559 ०९52 

కపోతమునలె, శోకమందు డోలవా స్తమువలె, వా స్తముల ఆనుకూల్యమునుబట్టి 

భావవిశేష.మును సూచిం చ్యనపుశును చేయశగును.- . 22 824, 825 

నృ త హూ సన ములు 

శరీరము చతుర శముగా-చదరముగా-ఉండుట నృ _త్తమునకు {न ण्ट వంటే 

దందురు; కనుక నృ త్తమఘునకు గనిమటిదని [పాయికముగా నృ_త్తహా సము 

లందుండి పుటునని, పండితులు చతుర శహా_స్హములను మొదలు |గహింతురు 826 

మూపులును, మోచేతులును వింబ ( ब्रन ) गल -- 2) [४७८०० 

మొదలగువారు వేసికొను చక్క_నిగీతలవలె, = సమముగా తీర్చిన కటకాముఖ 
వా సములు, సౌషవము గలిగి, 'యెదనుండి యెనిమిదంగుళ్ముల యంతరముతో 

చూచువారి మొగమెయున్న చో అవి చత్తుర[శములినబడును ; వూలఖసరములు 

ముశ్న గువాని నీడ్డ్సి సవరించుటకును, విముమూ రి వభినయించ్నుకుకును తగినది 

(उठ శములు-1) 827, 828 

చతుర శములై న వాస్తములను హాంసవతముల్మణా- మొదలుతీర్చి, వశః |పదెళ 

మందు ఉద్వేష్టితకర్మముచేత 068. ఒకటి వ్యాక్ష_ర్తశ్లమును ఇంకొకటి పరివ_ర్తన 

మును ఏకకాలముననే విచ్మితముగా ఊర్ద్వవ_ర్తనతో చేయునట్లు. నడపినని 
ఉద్వృ త్తములు, ; తాళనృంతము _ తాటాకువీవన-తో సమానముగానుండుటచే 

తాళ వృంతములని १28०5. -ॐ& ; “కావనే क ०४२९) ०९ మును చూపుటకివి 

తగినవి | (ఉద్వ్దృ_త్రములు-జి) 8४8, $80, 881 
प्क 

పూర్వ్ణమువలెనే + చతుర శకరములను छाव, . కెమెతురుబదు 

రుగా ముమ్మూలగా నడపి, ముగింపునందు తమ తమ పార్ళ్వ్యుములకు చేర్ప్సినచే 

అవి తలముఖములు ; धं. యింపుగా మద్దాల వబాయించుటయందుపయోాగించును. 

(తలముఖములు-లీ) 31312 
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న్వు 9५ क्न విచ్యుతౌ మివ్రకీ రకా 

॥; 

ది తీయో क యః 

స్వ_స్తీకా మణిబంధాంతె कण्कं ౪ వె కౌ స్వలకణా 

(న్ట_్తికా-4) 

(విప్రకీర్ణ కార) 
పూర్ణసూర్వోపజీవిత్వ మేతేషాం విద్యతే |కమాత్, 888 

పతాక స న్న కౌ పూర్ణమ లపద్భ విధానతః 

<< శా తో రాం ౪ 68 చో - 9 . 2 न भ పరివృ छ చ క द् పద్మ छ चय; 24 

न्थ) 505) ख, తతః కృత్వా తయోః పునః | 

అరాల మేక మన్యంతు విదధ్యాత్క_టకాముఖమ్. 888. 

చతుర శేణచేక్ लेपः మరాలకటకాముఖా! 

' ఆచార్యాః స్వ స్తికేనేతి కేచిక్ |పొహురిమౌ పునః 

(పొగరాలాౌ పశే[పాహుః కటకాస్య్యావతః పరమ్. . 896: 

( అరాలకట కాముఖా 6) 

అంసనాభ్యాం కూర్చ రాభ్యా 0-४ భుజా ణా చ కమా ద్య భా 

` కుటిలాభ్యాం విలాసేన పతాకౌ వర్తితా యదా 

వౌ ల? 4? రా కా 8 అవాబ్బుఖత E ~ విద్ద వ|కకా, & 

( ఆవిద్దవ|కౌ-_7 ) 

వ్యావ్భ త్త పరివృ్భ తాభారం పథమం చతుర [శ గి 

పతాకా భవతః పశ్చాత్ తథా_స్హః ఫణిమ._స్టకా. 888. 

छ. వ సూచ్యాసౌా్యా गेण ठ) తిర్యక్: |పసారితౌ 

m0 

सनु त्त సూచ్యాాసౌా్య క్లైయా २0) త్తపయోాకృ్ళథిః. 889 

స్తూచా ( रे? & =© ) 

` @ए०९७० & € ००280 ' అను పాఠము అనన్వితము. కనుక ఈ మార్చు | 
నూచించిగనాను, 
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మీదివా_్తములే స్వ స్తికాకారముతో మనికట్టుమీద నిలిచినచే స్వ స్తికము 

లగును. # 3 (స్వ £ ७०९०-4 ) 

45.94 అధోముఖముగాగాని ఉన్నట్లుగానేకాని తటాలున విడివడి 

పోయిన 80283 ర్లములగును. (వి|పకీర్ణ ०९००-8) 

[ఈ వాస్తములు క్రమముగా क తొలి హస్తముల ననుసరించియె తరు 

వాతివి రూపొందును.7 | 888 

మొదలు అలపద్యరూపమున పతాక-స్వ న్రీకవా స్వములను వ్యావ_ర్తనము, 

పరివ_ర్షనమునుచేని, తరువాత ఊర్ష్వముఖములై న పద్భ్మకో శములనుగా వానినే 

మలచి, వ్యావర్తన పరివ_ర్హనములుచేసి, ఆమీద ఒక వా _స్హమును అరాళముగా, 

శెండవదానిని కటకాముఖముగా, చతుర శముచేత తీర్చుట అరాళకటకాముఖము 

లగును 3; స్వస్తికముచేతనే వీనిని తీర్పవలెనని కొందరాచార్యులందురు ; మరి 

కొందరు ముదలు అరాళములుగా, తరువాత కటకాముఖములుగా చూపదగు 

నన్నారు. (అరాళకటకాముఖములుగ) = 884, 885, 886 

# 

వ|కములై న మూపులు, మోచేతులు, భుజములు -- వీనినుండి (కమముగా 

పతాకవా న్థములను అరచేతులు తనదిక్కు.గా నడపినచో అవి ఆవిద్దవ|క్రెములు. 
'(ఆవిద్దవకములు7) 887 

0५ 

మొదలు పతాకవా_నములు 111 1 చతుర శ్రీములందు 
నిలుచును; తర్వాత అశ్లే సర్పశీర్ణములగును ; &@ॐ © అశ్లే సూచీముఖము 

లుగా అడముగా (పక్కకు మార్స్ సాగింపబడును ; అపి నసూచా్యనగ్టములని 
6 * त 

న్భత్త (పయో క లెరుగదగును. (నూచ్యాస్యములురి) 988, 889 
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(क శేచితా సంకా వాంసపకా |దుతం యది 
(పనృతోచ్చతలశ్వేన విఖ్యాశావితి ठट र, 

4 ఉక నరతాశరేశేతశొ దై ठ స్తటపాటనే, (ఇచితా_9) 840 

नण *ేచిత స్తద్వదపరశ్చతుర| శగః 
| ठम) 5569 కోరావేవమర₹రేచిత సంజ కౌ. (అర శేచికా 10) 

© स 

అంనగండకఫాలానాం సమశే[శె క్వచిత్ స్థితౌ 

|తీపతాకౌ మనాక్ తిర్యగుత్తానౌ సమ్యుఖౌ తథా 

కూర్చ రాంసం చలతించిత్ స్యాతాముత్రానవంచి తౌ ह ^ 8 1.2 

( & क ०520-2 क ~ 11 ) 

चु दा భుజాదూర్ణ్వం |పసార్య పరివర్హనాత్ 

పతా క్షా మణిబంధన్లౌ 86 €? २5. కృత”. 848 

२०४ @ యదావిద్భి* కథితౌ పల్ల వె” తదా ; 

కేచిత్ పతాకయోః స్థానే (తిపతాకావిహో| బువన్. 844 

(పల్ల Tre] 2) 
య 

కానితౌ ముఖా రేన విచి छः స్కంధ దేశతః 

నిషా 9ంతొ పూర్య్ణవచె తె కేిశబంధావు దాహ छ" 8245 

(३४2०८ 1 లి) 

3 "వావ చేతి అనునది అవపాథశమని, వా నూచన యీ మార్చు. 

&. ఇక్కడ” నితంబముంను నృ_తవాన్ష్లముల లక్షణము మూలమున తప్పిపోయి 

భౌ థో ~ .నితఇబలక్షణమిట్లున్నంది (అధా ¢ 2- श. 288}. 

నళుశ్నడి. 36 दद ठ ఆ విషయముల నూచింవలేదు. ०6 రత్నాకరమఘున 

५ 
శ 

ఉ త్లానాధోముఖ'త్వా భ్యాం (ऋ స్కంధ ठ 8 

తాకె యది నిమ్యమ్య నితంబకే [తవ ९ ° 
రేచకం కురుతో వాసొ నితంబావుదితౌ తదా." 

(పతాకవా_స్తములు [క్రమముగా వెలికిలబడి, అధోముఖములై మూపవులనుండి 
వెడలి, పిరుదులదగ్గరకు చేరి, విదిలించునేని అవి నితంబవా_సములనబడును.) 
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అరచేతులు వెలికిలిగా సాగిన చాంసపతవా_న్హములు విడివడి వేగముగా తిరుగు 

చున్నచో శేచితములగును ; ఇవి నరసింపుడు దై తుని వకన్సు చీల్చుటకు 

= బడినవి, (కేచితములు.9) 840 

1, 

అర్హ రేచితములు. ' (అర్హ రేచితముటు_10) 841 

మూపులు, చెక్కులు, నుదురు - వీనిలో వదోయొకదానికి సమమైన |పచేళ 

మందు నిలిచి తిపతాకహ_న్తములు, అడ్డముగా ప్రించుక వెలికిలబడి యెదురు 

బదురుగానుండి, కొంచెముగా మూపులును, మోచేతులును కదలుచున్న చో 

ఉతానవంచితములగును, (ఉత్తానవంచితములు__1 1 ) 34 

వ్యావంర్త నకరణముచే పతాకహా_స్తములను భుజములమీదికి చాచి, పరివ_ర్హన 

ముతో మనికట్టుమీద శిథిలన్వ_స్తికములుగా నిలుపుట వల్చ్లవములు అని పండితు 

లందురు ; ఇక్క_డ కొందరు పసతాకములకు [పతీగా [ 9३५ छ १४ ములుండవలె 

నందురు. (పల్థవములు_12) శీ48, 844 

* {> ५ क्के prim 

ye 1 జ श । (= gtr ¢ (म 
~. 

, 5 వాస్తములు ముఖమునకు నగమెత్తున మూపులనుండి వెలికిలిగా సాగి 

మరల మొడటేవల దిగుట కేశబంధములు. (కెళబంధములు-_1 కి) 845 
3 జక 
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(పలంబితభుజే" తిర్యక్ పతాకెచనేక్ (పసారి తే” 

లతాఖ్యావితి వికేయో నృత్తాభినయగోచరా 

నితంబ| పభ్ళతి ష్వేషు [खण्ड జగుః పః (€कग्कर "{;- 14) , 8.46 

లతావాస్రో భవెత్ పార్ఫ్య్వాత పార్శ్వం దో లావదున్న తః 

కల్చేన్యః | తిపకాకశ్చేత్ కరివాస్తం విదుర్భుధాః. 847 

కటకాముఖమ| कर तत కేచిత్సూర్వం లలాటకమ్. 

(కరిహాసౌ_15) 

త్రిపతాకౌ కటీమూర్శ్నీ దత్తా పత్షవంచితౌ. 948 
(పతవంచితౌ_16) 

కటీ వరా ०८ ° | 7 €> 268. | 2! దో తకావిమెె 

ఏకౌ శోభావహోౌ నిత్యం పక్షవంచిత!పూర్వ కౌ, , 849 

(పక్ష పద్యోతకా-17) 

తె పతాకీకృ छः నంతె అధ 24 ००6 °^ छः 

ఉత్సతం छ చ తరసా తార్జ రపజావుదాహృ తి, "950 

(कण्ट రప | 8) 

దిని సంపూర్ణ వివరమునకు కల్తి నాథుని వ్యాఖ్య చూచునది. భరతనాట్య శాస్త్ర 

మున ఈ హ_న్రముల © & 69 మిట్లు సం|గవాముగా 524 6. 

'బాహుశ్రీర్థాది (ద్వి?) నిషా ంతౌ ९४०७८०8 &8 ९ छः 

(5°9. ము. 9-184) 

మూపులనుండి వెడలిన వతాకములు నితంబములనబడును. 

५... [५ 4 దో పూ ४ కో” 2) నా కాని పొ 46 పాగా 
18 పక[వ నత ర్య అ ము|దితము ६. కర్ణము ని పొఠము. (పాగ్భా్యా 

2०5०८” అను సంగీతరశ్నాకరలక్షణమునకు (7-225) కల్లి నాథుని వివరణ, 

ననునరించి యీ సవరణ నా సూచన. 
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పతాకహా స్తములు అడ్డముగా సాగిన భుజములతో (వేలుచుండుచే లత 

లగును; లవి २) తమునందును, అభినయమునందును వచ్చును : నితంబములు 

ముదలగు ఈ హా నములందు ఇతరులు [తిపతాకహా సములను వచించినారు. 8946 

(లతాఖ్యములు__ 1 4) 

ఒక नोगट). ० వేరొకపార్భ్యమునకు ఉయా్యలవళ ఉన్నతమైన ఒక 

హా 2425233 ॐ 0 ౦వగా, 8052४65 -చెవివద (తిపతాకముగా నుండుట కరిహా సనమని 

బుధులందురు తిపకాకముచోట కటకాముఖమును కొందరు చెప్పిరి; మరి 

కొందరు |తిపకాకమునశే లలాటకమని మొదటి పేరన్నారు. 847 

(కరివా_స్హములు. 1 8) 

ఒక |తిపతాకము కటిని, ఇంకొక్కటి - శిరమును, కొనలతో తాకియుండిన 

పక్షవంచితహా స ములగును. ` (పతవంచితములు-_16) 848 

[వేళ్ళకొనలు 088 కటి(పచెేళమునకు వెనుదిరిగియున్న చో 25 [596४8 

ములు. మొదలు పక్షవంచితములు చూపి, పిదప వీనిని | వదర్శించుట మెప్పుడును 

శోభాకరములగును. (పక్ష పద్య|ోతకములు17) 349 

। వాస్తములు పతాకములై బోరగిల్రీ, వేగముగా | 8०68 దూకి. మీదికెగురు 
చుండిన అవి कन्दु రపత్షములు, (कम्य రపత్త్షములు-15) 8560 

ॐ. (>. 



104 ద్వి త్రీరోా 2 ధ్యా యు 

వతః ह, [తం (శయశ్వ్యకో [न्च गे ०८०. ९९४४ 

వ్యావృత్వ్యా హంసపజాఖర్థః తేనె వ పరివ రి ४४५. 851, 

పసారిత భుజో౭_న్యన్తు తిర్యక్, పర్యాయశః పునః 

వపవమంగాంతరేణాపి [కియా స్యాద్దండపక్షయోః ह 85 

ఉభయో ర్యాగవర్యేన [ప్రాహుర్భాహోోః | ససారణమ్ 
क, य పరివృ_త్తంచ క్రమెణా[త కియావిదః. 5858 

(५०८६ ह 19) 

వ్యా म) © 5 ఫాల వ_ర్హ్మనా పార్ళ్య 25०04 కా 

తతో మండలవద్ |భాంతౌ |పసారిత కరా భుజౌ, 854 

పతాకౌ చేన్మతావూర్ణ్యమండలా నృత్తకోవిదై 8 ; 

చ| క్రవర్తనికేత్యన్యత్ [వథితం నామ లోకతః 

[नेष కీర్తిధరాచార్యః కరయోరనయోరితి. 855. 

(ఊర్ణ్వమండలా_20 
८५ 

తి మిథస్సంముఖౌె పార్వ ~ भ नेष) 3520८ छ ° 

స్కంధ 2 | తాదధః న 2९ ने ०५१९ యార్భమణం సా 866 

ఆవిద్దభుజ యో రూచుః త యోరన్వర్థ వాదినః 

కత్షవర్తనికే త్యన్య దనయోర్నామ కల్సితమ్. 857 
(పార్ళ మండ छ 2 1 ) 

ఉ ద్వేష శ్చాపవేవ్షశ్చ స్య్యాతాం చేదేకకాలతః 
రు లు 

వాస్త యోగురనః స్థానాత్ పార్భ్వ యోర్భాంతయః(యోః?) |కమాత్ 
ఉరో మండలినౌ, అన్యే పాహుర్వతఃసయోరితి. 8658 

3 > 

ఏతద్భేదద్వయం "కేచిదురోవ ర్లనికాం విదుః ; 

ఊర్ష్వదిజ్ఞండలేప్వ్యుషు వాంనవణా విదుః పే. 859 
(ఉరోమండ ल 28) 

४ व a 
ड 

॥ ध त त ' 0 

నకి యో నా సవరణ, 
Q— 
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ఎప్పుడు వాంసపత్షహ_స్తము పొర్ళ్యమునుండి వ్యావ_ర్తింపబడి  (లోమొగ 

ముగా కొనిరాబడి)-వకః| పదేశము చేరునో, అదేసమయమందే పరివర్తిత మైన 

మరొకవా_స్తముతో భుజమును అడ్డముగా చాచినచో దండపత్వములగును ; ఇట్లు 

చేతులు మార్చి మార్చి |కియ నడపదగును. 851, 85 

ఇచట ెండుబాహువులును జతగా పఫకకాలమందే చా చవలెననియు, 

వ్యావృ త్రి, పరివృత్తులు .|క్రమముగా ఒకదానితర్వాత మరొకటిగా చేయవలె 

ననియు |కియావిదులు చెప్పుదురు. (దండపక్షములు-! 9). 858 

సతాకములు' వ్యావృ दक వతమునుచేరి, ఫాలమార్గముగా పార్భ్వమునకు 
వచ్చి, ఆచ భుజములు సాగినవా నములతో మండలాకారముగా తిరిగినచే 

నృ త్తకోవిదులు ఊర్ష్వమండలములందురు ; ఈ వా_న్హములకు లోకమున “చక 

వ ర్గనికి అని ఇంకొక |పనిద్దముగా గలదని 8 8 ధరాచార్యుడు చెప్పినాడు 

(ఊర్గ్వమండలములు20)' ` 884, 255 

ఆ २० 2 55>3९ 28 పార్ళ్వములంద్రు పరస్పరము. (ఎదురుగా నిలుపుట పార్శ్వ 

మండలములు ; ఈ వా స్తములేరు సార్థకము -గావలయునని ఇతరులు మూపుల 

[కింద ఆవిద్దములై న భుజములతో తమ తమ [పక్కలందు వా నములు తిరుగవలె 

నని చెప్పిరి. ‰88 “కక్షవర్శనికి అని మరొకపేరును ४8.०.९९ 856, 857 

(పార్భ్వమండలములు-22) 

వా్తములు ఏకకాలమందు ఉచ్వేష్టనమును, అవచేష్టనమును చేసి వతస్సు 
నుండి [పక్కలలో |కమముగా తిరుగుచున్నచో అవి ఉరోమండలములగును ; 

ఇతరులు వీనిని వక్షస్సునండే నిలువవలెననిరి. ఈ రెండురీతులకును “ఉరోవ ర్లనిక” 

అని కొందరు పేర్కొన్నారు; మరికొందరు మీదిదిక్కుగా, తిరుగు ఈ వాస్త 

ములు వాంసపకములుగా ఉండవలెనందురు: , 858, 859 

( ఉరోమండలములు...2లి) 
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వ్యావ ర్తి కేన హ_స్తశ్చేదలపల్ల వశంసినా 

పార్భ్వంచ వతసః |పాహ్య [|పసారితభుజో | क 2538 . 

అరాలం దధదా వేష్టకర ణోన [४०००९४०८ 

తదానీమేవ పార్శ్వం న్వమతో(నోర్ట?)'గచ్చతి పూర్వవత్, 

మండలేన తతో౭. స్యేవ ముర పార్యార్లమండ లౌ. 

(ఉరఠః పార్యార్లమండ छ - 4) 

కరణోనావవే ష్లేన స్యాదేకః కుంచితోయదా 
ప తో 27० ప తో 9 చ్చు మా 

८०२ నో౭.ప్యంచి భాతి ప ద్వేష్టి తేన 253925०8 [క త్, 

స్వ_స్థికా కటకాస్వాచేతి ముష్టికస్వ స్తికా మతా; 

యత్ పరంపరయా ముషర్ణాతా తౌ మునినా తతః, 

తథో కా? ముష్లిశిఖరక పిళ్లకట 525९2 SP క్ S 
స్యా తామ న్య తమా వేతావి छण శయవతా2.మునా, 

ఏకః స్యాత్ కుంచితా ముష్టి ४६७ ०२2 (8? } 3०.९8 పరః 

ఇతి కీ ९.८8 [పావా ముష్టీకస్వ ईड కరౌ 

ఖడ్గవ 0 కేత్యన్యత్ నామ ధేయంచ కల్సితమ్. 

తర క 
పధ్భ్యకో दण्द" कण्ट" వ్యావర్తాది | క్రియాక్ళ తా 

మో భం కి व ఐం "© 8 వై २९ ९४ >| खं = 69 త్తపరివ ర్తి తె 

మిథః పరాజ్బుఖ" స్యా తాం నలినీపద్భకోళ్లకా । 

860 

861 

86४ 

868 

866 

War 

‹ వినియోగము భిన్నవా _న్లములకు గనుక “అతో గచ్చతి' అను పొఠమిటుండునని 
as) ౧ 

నా నూచన. “'మనోగచ్చతి' అను వా. [ॐ. పాఠఘు ఈ నూచన కాధారము. 
ఈ వా_స్తముల విశేష వివరణమునకు నంగీతరణ్నాకత టీకలను చూచునది. -.' bral 

ag 

( 2-०६-8, CF ౬) 

2, “తయోకా' అనునది ము|దాదోషము కాగలదు, 

తీ. “కట కాస్కోర్ట అంచితః' అని సవరించుట మేలు, 
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అలపల్లవహా స్త మొకటి యెదనుండి పా*ర్భ్వమునకు వ్యావర్తి తకరణముచే 

చేరగా, ఇంకొకటి అరాళమె, చాచినభుజముతో తిరుగుచు ఆ వేసి తకరణముచే 

మండలాకారముగా ఎదకుచేరి, వెంటనే మునుపటివలె తన|పక్క_కు పోయినచో 

७८8 పార్మ్వార్థ మండలము అగును. 860, 861 

(ఉరః పార్భ్వార్థమండలములు=2 4) 

ఒకవా_న్హము అపవేష్టనకరణముచే కుంచితమై, మరొక్క_టి ఉ ద్వేప్టితకరణముచే 

అంచితమై (క్రమముగా పలుమారు కటకాముఖముతో న్వ న్తికములుగా ఏర్పడు 

నవి ముష్టిక న్వ_స్తికములు ముష్టి, శిఖరము, కపిత్లము, కటకాముఖము -- 

ఈ నాలుగింటిలో ఏ వాస్త మైనను ఇందు [పయోగింపనగును, వరంపరగా ముష్టి 

నుండియే తక్కినమూడును జనించినవి గనుక. ఈ యభి|పాయముతోనే భరత 

ముని ఈ హా_నములను ముష్టికస్వ స్తికములని పెరొ_నెను. 862, 868, 864 

६४ ० 255) కుంచిత్సమె ముష్టిగా నుండి, ఇంకోకటి అంచిత మె కటకాముఖ 

ముగా నుండినచో ముష్టికన్వ స్తికవా స్తములగునని కీ ర్రిధరాోచోర్యుడు వచీంచెను, 

“ఖడ్గవర్తనిక' అనీ వీనీకింకొక నామధేయమును కల్సింపబడినది. 865 

(ముష్టికన్వ సి కములు-2లి ) 
©.) — 

పద్మకేశవా_స్తములు వ్యావ._ర్హ పరివ ర్హనములు చేయునపుడు ఇంచుక చేరువగా 
నుండీ న్వ స్తికపదేశమందు వ్యావ_ర్తితములు, వరీవ ర్తితములు నై- పరస్పరము 
చెడమొగముగా నున్నచో నలినీపద్భకో శములగును.. 866 
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మణిబంధసమాశళి హౌ కనిమోంగువ 28025 ° 
^€ © ए 

& 351 (४: १) లక్షణ సంయుకావేశావనే 62966 తె. 
2 ९.) 6 "0 0 

ఏతావన్యతమ శే ठं న్మంధ వతోజ జానుషు 

[పో 8 జా शह २ ९) ९4 క్రో క్షా [పొ కా వివ_ర్తి ,న_శ్రిన్నరి పద్మ र 

अलः 9 ९.८एण्ठ ४८3 2९७०० 2 0428 . 

నలి 22625०४ -इ°-26 (७९०५९ 

€ ठ ९१. छ నిష్పన్నౌ స్వాతాంచేదలపల్ల వా 
ట్ గా 

వక్షసః స్మ.ంధ యో రూర్హ్వం |పసారితభుజా शि 4 

స్క_ం౦ధాధభిముఖమావి ద్ చలితా చాంగులీ దలె 8 

అలప డ్ ల్ఫ౯ా బాహుః कष. ठु 85०० ప రే. 

( అలప 6 22) mT ) 

ఏతావేవ కరా ष्टु (छठ) కే త్రగా? లలితా हः 

కటకాస్యో శిరోదేశలగ్నా[7౫ తౌ వరెజగుః. (లలితా26) 

లతాఖ్యా వలితా |పోకా కూర్చర స్వస్తికీ కృతా. 

(వలి ౫-29 

(పోకృం వాస్తద్వయం శై శ్చిదసంయుక్సొ నికుంచకః 

యుకో ద్విశిఖరో, నృ_్తవా_స్హకా వరదాభయోౌా. , 

అనామా పార్భ్వసంలగ్నా చతురస్య కనీయపసీ 

364 

868 

86४ 

81८ 

871. 

యస్మిన్ నికుంచకో, వెదభాపణో స్వల్పదర్శ నే. (నికుంచకః-లి0) 818 

1. “ 8 24" అను పాఠము అనన్వితము. 
(> €.) 

2. “వాచలామూర్ల్య' అని (వాత పతి. “వాచతకెమూర అని యుండబోలును ; 
(a) (త) 

'కరాదూర్ణ ` అని తిరుపతి (పతి. సంగీితరత్నాకరలకణము నాయీ నవరణ 

నూచించుచున్న ది. (౭౨౭౮, ౨౭౯) 
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2 హస్తములు కనిష్థాూంగుష్టముల కెదురెదురై మనికట్టువద్ద కలిసి ఇతర 

లకణములతో గూడవలెనని కొందరు చెప్పుదురు. 867 

అవే, మూపులు, స్తనములు, మోకాళ్లు ~ ఈ మూటిలో పవచోటనై నను 

వివర్తితములై నచో నలినీపద్మకోశములని మరికొందరందురు ; కీర్తి ధర|పముఖులు 

వీనిని “పద్మవ_ర్వనికిగా చేరొన్నారు. ` - (నలినీ పద్భకోశములు26) 868 

అలపల్ల వహ న్తములు వక్షన్సునుండి ఉద్వేప్టితకరణముచే ఏర్పడి, మూపులవై న 

భుజనుులు సౌొచి, (వేళ్ళు కదలుచుండగా, మూపులశెదురుగా లోపలికివంగినచో 

అలపదో|ోల్బణములగును. వీనిని “వాతవర్హనిక' యని ఇతరులందురు. 869, 8'70 

(అలపద్భ|ోల్బణములు_27) 

ఇవే వాస్తములు శిరోభఖాగమున నుండినచో లలితములగును. కొనలు శిరో 

దేశమున లగ్నములై న కటకాముఖములుగా నుండదగునని ఇతరులందురు. 

| (లలితములు2 వ ) 

లతావా స్తములు మోచేతిసె న్వ స్రికముగా నుంచినచేో వలితములగును. శి7! 

(వలితములు-29) 

కొందరు నికుంచకమను అసంయుతవహా స్తము, ద్విశిఖరమను సంయుతవా స్తము 
అను శెంటిని, వరదాభయములు అను నృ_త్తవాస్తములను చెప్పినారు.  తి72 

చతురహాస్తపు చిటికెనవేలు అనామిక పక్కకు చేరినచో _నికుంచకము. 
ఇది 'వేదాధ్యయనమున, స్వల్పమని చూపుటకు, తగును. . . “78 

अ (నికుంచకము-లి0) 
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సమం శిఖరయోర్యోోగాత్ భవేక్ ద్విశిఖరాభిధః 
శాపార్గమంగులీ ९) భామినీ 5.8८. + 

ल విశేవణాదిషా! నా సీ త్య భినయే బుఢె 8. 874 
౧ A) —D ర 

(25 & 8 ©&8--9 , ) 

పరాజ్ముఖతలా ठ వతాకొ కటిపా ८.९ त | 

అధ ఊర్ష్వముఖ चेक" కమేణ వరదాభయోౌ. 875 

( వరదాభయోౌా_లి2 ) 

వతోలక్ష్షణమ్ 

సమముద్వాహితాభుగ్న నిర్భుగ్నాని |పకంపితమ్ 

8; క్షం వంచధా ॐ5&* లక్షణాని [555 क. 876 

చతుర | శక్ళతం; సృరై రంగ 8 సౌష్ట వశాలిభిః 

సమం సమ్మత మేతస్య న్వభావే౭ భినయో? భవేత్. (సమమ్_!) 877 

ఉత్తుంగత్వంతు బ| భాణముద్యాహితముదీరితమ్ 

జృంభాయా మాయతా[ఘాకో దీర్లోచ్చా్వాసాది కేముచ. 98 

( ఉద్యాహితమ్-2 ) 

९९58 పతదివ స్మ_ం౦ధద్వితయం దధదానతమ్ 

మధ్యే మధ్యే శ థీభావం భజత్ వృష సమున్న తమ్. 879 

ఆభుగ్నం; సం|భమే छे విపొదగదయో; శుచి, 

మూర్భా వాచ్భ్చల్య మందాజ శీతస్సర్శన వృష్టిషు. 880. 

(ఆభుగ్నమ్-లి) 

1. “దిషా అనునది అపపాఠము. 

2. “న్వభావాభిన యే” ము[ది. అన్వయము చాలదు. ' న్వభావోఖినవే ' వా. (వ. 

ఇక్కడిది నా సవరణ. 

8. ఇది |వా. (ప. పాఠము ; 'ఉతుంగశళ ముది. ec EMT | 
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రిఖరవా స్తములు శెండు నమముగా కలిసినచో ద&ిశిఖరమగును. ఇది శపించు 
నపుడు, నెటిక విరుచుటకు, అలిగిన (స్త్రీల విషయమున, |ప్రయోజ్యము. “లేదు” 

అనుటకు ఈ హా 2125053 8068 చూవవలెనని బుధులందురు. 874 

(ద్విశిఖరము-_8ి1) 

పతాకహా స్పములు వేరువేరుగా, కటి పార్ళ్వములంద్లు బోరగిల్రి, ఒకటి కింది 

మొగము, మరొకటి మీది'మొగముగా నిలిచినచో, మొదటిది వరదము, రెండవది 

అభయమును అగును. (వరదాభయములు-లి2) 318 

ॐ & © & ॐ ॐ 

సమము, ఉద్వాహితము, ఆభుగ్నము, నిర్భుగ్నము, |పకంపితము - ఇట్లు 

ఎద యెదు విధములు; వీని లక్షణము చెప్పుదుము. 876 

అంగములన్నియు సౌష్టవముతోనుండి చతుర[శ్రముగా తీర్చబడినది సమము; 

స్యభావమునందు దీని నథినయింపదగును. (సమము-1) 877 

మీదికి లేచిన యెద ఉద్వాహితము ; ఆవలింత, దీర్భముగా వాసనచూచుట, 

సెద్దగా ఊపిరి పీల్చుట మొదలగు వానియందిది వచ్చును. 878 

(«ए श्छ) 

18०८०68 " వంగిన మూషపులు గలిగి, నడుమ 25९8369 సడలుచు, 

ఎత్తిన వీపుగలది ఆభుగ్నము; సంబరఠము, భయము, చై న్యము, రోగము, 

దుఃఖము, మూర్భ, వహృదయశల్యము, సిగ్గు, చలితాకు, వాన - వీనియం 

దుపయోాగించును. (ఆభుగ్నము-కి) §79, 880 
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నిర్భుగ్నాంసం నమత్స్భృష్టం స్తంభశోథి ధృతోన్నతి 

నిర్భుగ్నం కథ్యతే మాన గవాణో నత్యభావో 

విసయాలోకితే స్పంభే దర్భోక్తావవా మిత్యదః. 881 

४ (నిర్భుగ్నమ్4) 

[పకంపితం కృతం జేయ మూర్దోతైను 8 నిరంత్సరై 8 

హసిత [5०6 |తాస | శమ శ్వాసామయాదిష. 882. 

( [४४० ९४००-6) 

गि )९ © & 9 మ్ 

ఉరోలజ్యాభథభిధాయేతి त्र పార్భ్వలకణమ్ 

వివర్తితాపసృతే తద్వత్ कले నమున్న శే. 868 

నతంచెతి మతం పార్భ్వకర్శ్మ పంచవిధం ९० 8; 

(85 పరివర్తేన పరావరో వివ ర్హనమ్. (వివ ర్తితమ్-1) , 884 

వివర్శిత పరిత్యాగాత్ నివృ క్రే=పసృతమ్ స్మృతమ్ 

(అపస్ఫృతమ్-2) | 

ఆయామాత్ పార్భ్వ యోః (పోకృం [>& (० )एण्ठः [పసారితమ్. 

((పసారితమ్-లి) 885 

४९३ పార్భ్య భుజస్కంఛే దధత్ఫ్యున్న తిమున్న తమ్ 

అభ్యధాయి బృుధెరన్య వినియోగో౭_పసర్చశణే. 888. 
(నమున్నతమ్4) 

ఉన్న తాదపరం పార్భ్వముపసర్వే నతం మతమ్ (నతమ్-ర) 

९०० కం పార్భ్వయోర్లక్ళ వినియోగ సమన్వితమ్. ४81 

२8 పార్వ యోః सम द" 2 ०४ 2८3 388 

నోవాచేతిమయాప్యు క్షం న పృథక్ పృష్టలకణమ్. 988 
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మూపులు (కుంగి వీపులోపలికి వంగి, కదలక నిటోరుగో ఎతుగా' కోఖిలు ఎద 
నిర్భుగ్న ము; (>° యీోర్డా్య కో ము నిజము చెప్పుట. ఆశ్చర్యముతో చూచుట 

శమానుపాటు, “నేను "అని దర్వముతో చెప్పుట - వీనియందిది చూపదగును 
| (నిర్భుగ్న ము_ ) 881 

ఎడతెగక యెగవేయుట |దకంపితమగును 3, ఇది నవ్వు, ఏడ్చు, భయ 
అలపు, ఉబ్బసము _ మున్న గువానికి తగును, (|వకంపితము-ర5) 882 

పా ८) ९ ల & ణము 

ఇటు ० & 29 ९863253 వచించి యిక పార్ళ లతణము చెప్పుదుము ; వివ 6 

తము, అ సృతము [పసారితము, సమున్నతము, నతము -- అని పార్భ్వక రగ 

ఐదువిధములుగా పండితులు సేరొ-నిరి, వెన్నెముక క్రిందిభాగమును వెనుకకు 

(తిప్పుట వివ ర్హనము, | (వివ ర్తితము.1) 888, 884 

946. వదలి.మరలినచో అపసృతమగ్గున్లూ ` (అపనృతముఖి) 
6 ठ (గొప్పసంతోషము) మొదలగు భావములందు (పక్కలు మీదికీడ్చుట 

వసారితము. ५ ఇ(పసారితమ్లు8) 885 
न 1 

కటి పార్భ్వుములు భుజములు, మూపులు ఉన్నతములై నచ. ఉన్న తము; 

౫, .తొలగిపోవునప్పుడు దీని వినియోగమఘని' బుధులందురు 886 

(సమున్నతము_4) 

మీదియంగములు (క్రుంగియున్న చో నతము; పినంషమ్సుతోే ఒకర్టిని, ప్రమీపించుట 
కిది యుపయు కము (నతముర్) 

ఇటు వినియోగములతోగూడ పార్ళ్వ్యలత్షణము' చెప్పబడినదీ “ˆ 887 
व न Th ee rae 

| వక్షః పార్భ్వముల లతణములలో చేరిపోయినది గనుక పృషలక్షణము వేరుగా 

భరతముని చెప్ఫ లేదు అరదుశే “వేనును చేవృళేదు rt > 888 न+ EF 



114 ద్వితీయో౭.ధ్యాయః 

జఠరకర్యాణి 

ఇామం 8९९0 తతః పూర్ల్ణమిత్ఫుు_క్రం జఠరం |తీధా ; 

తను కామం ४० హాస్య జృంభా నిశ్వాస రోదనే. 889 

నతం ఖల్వం మతం [శాంతే కుధి రోగే क? 
పూ మాధా न» స్తా ళూల ge ५. ॥ ౧) పూర్ణ మాధ్య్మాతముచ్చా్యా ४६ సూలభ్ గిషు. 890) 

& € ० @& ० 5; 

శేచితా'కంపితా చిన్నా నివృతోద్వాహితా తతః 
పంచధేతి కటిర్నా లు నృ-తేచ పరికీ రి శా. 891 

శేచితా పరితో |భాంతా [భమణేషు విధీయళశే ; 

యాతాయాశై స్మిరశ్చీనై 8 వేగితె 8 కంపితా మతా. 892 

నీచవామనకుశ్ఞానాం గశానుకరణోపి (యమ్ 

మధ్యస్య వలనాత్ ఛిన్నా [శ్రమే పృష్షవిలోకితే. . 898 

“st తో నా పూ ఇర ౦క్రా శతి నరా పృష్ట వలనాత్ పూ ८९ యే నతి ४ ९० 

एसे ०682508 యా సా నివృత్తావ_ర్హనే మతా. 894 

:5६*९० శనై 8 పార్భ్వకటోోరుద్వాహనాద్భ వేత్ _—_ 

ఉద్యాషాహాతా ३ పృథు కోణ్యా 7425352 5) పరస్య వా | 995 

ఊఊ రుక ८ ణి 

స ge 

కంపనం, వలనం సృంభః ఉద్వర్మన నివర్శనే. 
తూ రో (५, ధా | ఇత్యూ 58 పంచ ४९५८ విజయం నటన కె 9 896 

పతనోత్సతనై * जेष्ठ కంపనం చేపనం విదుః. : 
డ్రి | 

సా चछ రానా © ट) పా "ते दु 7 సా भि కాందిశీకానాం నీచ (త పరి కమే. 89 
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జఠరకర్మ ములు 

ఇఅామము, ఖల్వము, పూర్ణము -~ అని కడుపు మూడువిధములు ; పలచనిడి 

'శామము; ఇది నవ్వు, ఆవలింత, నిట్టూర్సు, ఏడ్చు-వీనికి తగినది. 889 

అక్క_ఖించినది ఖల్వము ; (శ్రమ, ఆకలి, రోగము, తపస్సు - వీనియందు 

తగినది. ఉబ్బినది పూర్ణము; వెలియూర్పు, అతిభోజనము, స్తూలవ్య క్తి, భోగి- 

వీనియందిది వచ్చును 890 

ॐ € © & ణము 

రెచితము, కంపితము, ఛిన్నము, నివృ_త్తము, ఉద్వాహితము - ఇట్లు కటి- 

మొల_ఐదు తెగలుగా నాట్య-న్భ ९०९०८ చెప్పబడినది. 89४] 

చుటును తిరుగునది -ठ 2282533; ఇది |భమణములందు విహితము ; వేగముతో 

అడముగా రాకపోకలు చేయునది కంపితము . 89 

నీచుల, పొటివారి, గూనివారి-నడక ననుకరించుటయందు 86 (పయోాజ్యము. 

నడుమును |తిప్పుట ఛిన్నము; ఇది (శమ పడుటకు, వెనుదిరిగి చూచుటకు 

తగినది 0 Fe ५ - ` “` 898 
कि 2 । { po (न ण 

॥ 

వెనుకకు తిరిగినప్పుడు చేవాపూర్వభాగము సెడమొగముకాగా, చూచు నరుని 

-उ८०-ठ న కటి నివృత్తము; ఇది వర్శనమున(?) ఉపయో గించునది 894 

పార్భ్వమును, కటిని. సమకాలమందు తిన్నగా మీదికెత్తుట, ఉద్వాహితము 

ఇది గొె సపిరుదులుగల (గృ్రునడకయందు పురుషుని. నడకయందై నను 

వచ్చును. 895 

“ఊఉశ్రు కర్మా ము 
i $ © ९८. in ~ 

। కంపనము, వలనము,, ,. 1० 5, = 02599 , 95. 552 .అనీ తొడల 

నడక ఐదు విధములని నట_న రకులెరుగదగును - 896 
क శె 1 # he अव्यः. Rl द ५4 he हं प # 

fe अ, + +“ | ° 24 4 4१ ५. el 

మడమ పడుచు, లేచ్తుచు,- వణకుట. కేంవనభుందురు 5 ०882 పారి 

పోవునపుడు, हयेषु త్రముల పారాడుటయందు దీనిని -చూపదగును,: .: 897 
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.జానునో౭. భ్యంతరగతె వలనం సముదిరితమ్ 

१९ २० క్రమ స్త్రీణాం ४८८ వలితోరుశే 898 

పరిత్య &{ 9०० (పో కం నంభనం ఫీవిపొౌదఇ౭ోాః, ५ ॐ 

యదూూ్యరుః వలితావిద్దో భవేదుద్వర్శనం తదా. 899 
। ^) न ष ( డే वी 

వ్యాయామే: తాండవే, పార్షావభ్యంతరగ కేపునః LE Ea 
3 भः ५। ४ । ४ hf el నివ రనం సనుదివం సం|భమాది పరి కమే. Ge ~ Oy 

—0 (ara) 

జానుక ८२ ७8 
न 

ఉన్నతం 2 >) ९ [2330 అరకుంచితకుంచిశే 

సంవాతం సమమిక్యేవం న్ ప్పధాజానుకథ్యశే. 401 
0 

॥ లాద్యారోవాణో २२) ठ $ 9 _స్హనసంమితమ్ 

జానునో౭శి వతో! వాస్తారోవాణే వివృతం మతమ్. 402 
whi pus द క wr ప 

नग्ने 

భూమౌ చేచ్చుంబనం న|మం నమస్కృతినిపాతయోః 
భవేత్ నృ శే నితంబస్య నమనాదర్దకుంచితమ్. 408 

ఊరుజంఘన్య సం శ్లేషాత్ కుంచితం మనుజానశే 
240 చాత జా ను ॐ మూ 8 ణామీరా పాదిళ ^ ంవాతం జాను ४ त् ప్రే మీరా న|తపాదిషు, . 

స్వభావసష్థం: సమం. స్థానే నమపాదే (పయుజ్య తె, `, 464 

జుం &* $ ర్యా 
పరివృ_్తం నతం ఊప్వావ_ర్తితోద్వాహి తాన్యథ 
ఇతి 'పం'చో కర్ణ 23 0 267०798 కథ్యతే స్ఫుటమ్ श ~ ` 408 

పరివ్భ తం గతం [పో కం పృష్షతసాండ వాదిషు, | 

निक ण्डः జూనునో' ర్నతహ్,' ' > : ८ = 406 
न च च्च క) pe Fe 1. ఈ. పాఠము वष. “జూను ఏీశోనుతో* అని యుండుచా శ “దో 
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మోకాలు తొడ క్రిందికి చేరుట వలనము ; 86 (ध స్వేచ్చగా నంచరించు 
నపుడు, వలితోరుకమను కరణమునందును చేయునది. 898 

కదలక నిలుచుట _స్ప్వంభము;. ఇది భయవిపోదములందు “రాదగును ह 

వలితముచేసి దాటించినచో ఉద్య-ర్హనము. - | 899 

ఇది వ్యాయామమందు, ఆోండవమందును, వచ్చును? మడమ .లోనికి 
పోవుట నివర్తనము; ఇది సం|[భమముమున్నుగువానితో  తిరుగాడుచో 
వచ్చును. 400 

व= 299 & ८९ ములు 

ఉన్నతము, వివృతము, న|మము, అర్దకుంచితము, కుంచితము, సంవాతము, 
సమన ఇట్లు జానువు-మోకాలు ~ వఏడుతెగలు. 401 

_న్పనముదాక ఎ _త్తినది ఉన్నతము ; ఇది కొండలు మొదలగు వాని యెక్కు_ట 
యందు, నృ_శ్తమునందును వచ్చును. చేరికలేక వేరుగానున్నది. వివృ_త్తము, 
ఇది గజారోహాణమందుండును. 402 

నేలను సోకిన జానువు న|[మము ;.. .క్రాది .నమస్క్మారమున పడినప్పుడు, 
వచ్చునది నితంబమును 25००६ च , ఆరకుంచితమగును ఇది. న్ఫ_త్తమున 

వచ్చును . 408 

తొడ విక్కతో చేరినచో కుంచితము; బది మనుష్యులు కూర్చున్నపుడు 
వచ్చును మోకాళు రెండును కలిసినదొ సంవాతమఘు ఇది(స్త్రల యిోర ¢ సిగు 

మున్న గువానియందగును. సవాజముగా నిలిచినది సమము ; ఇది నమపోదమను 
జగమున వయో గింపదగును, र ̀ † । | | न | i ̀  _ वि ప ! । | 404 

॥ + ८ TE. Sos రము లు 

పరివ్భ తము, నతము, & పము, ఆవ రితము ఆఉద్యాహితము, -- ఇట్లు 

జంఘ, -- పిక్క - పని 'యెదువిధములు. అవి స్ఫు టికరింపభితును.. eo 405 

తాండవము మున్న గువానియండు ' . వెనుకకు ' ~` పోయినది -పశి వ ఉత్తమము; 

నిలుచుట, కూర్చుండుటు, నడక "మొడలగువానిలో మోకాళ్లు వంచినప్ప్యడు! 
सवद, = ===. < ^ 0 

[ 
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పాదవి కెపణాత్ &_ప్పం వ్యాయా మోద్దతనృ_త్తయోః 

ప యాదన్య పా రాాభ్యాం గచ్చతళ్చరణాయది. 40 

€> 0० తదా ° &० నిదూషకగతాగే 

ఆవిద్దగమనాదొ స్వాదుద్వాహితముదంచితమ్. 

(థామితం ०२४)०) తం & 0:48 8८9 50 బహిర్గతమ్ 

ఇకత్యుతదపి జంఘాయాః కరో _క్షపంచధా పై ४ ध; 

[क ०६०९० „2०८९९ छ వాద్యే డమరుకాభిధే 

ఛతభ్రమరికాబ్యేషు ; నిస్టృతం (నిర్గతం)పురః ; 410 
& 0298 స్యాద్దూననం [कण ఘర రీణాాంచవాదనే ; ధి యె 
వార్భ్వగామి 8८१ ) 5253 &० పద్మాసనాదిషు 

బహిర్గతం శి తేః2 పార్భ్ళ్వనిర్గ్లతం ఖరడనూచ इ. 41| 

ने ©& © & ॐ 5 

సమా (గతలసంచార కుంచితోద్ద ట్టితాం చితా 8 

ఇతి పాదభిదాః పంచభవేయు ర్భునిసంమశతాః. 412 

సమస్థానే స్వభావేచ భూమిసంస్థః నమోమతః ; 
०० తోతిప్లో భవేత్ పార్తి 8 అంగు ఫూంగులయో 2౭౦ చితాః, 418 

५ ६2 

.స్యాద[గతల సంచారీ సవికేపే ९६०६ र, 
: €3 

य ® @ ® @ ® &@ @ & 

. అతి క్రాంత|క్రమోదార (धट 6 द.  : ५19 

-~--~--~----"------------------------------ ~~~ ~~ ----~~~~--- wa मिम 

1. ఈలు ప్ప పూరణము 58 ర్లదీ. ` ` 

2. "& छ", అను వౌ. |[వ. పాఠమును పరిమ్క ठ యిటు 25 6028, ot 2 —0 09 

1. ఇక్కడ అ గతలసంచాశి పాదమునకు వినియోగములు ~ తోదనము, సితము ̂  २ ८58 

మున్నగునవి తెలి పెడు శోకభాగము లెకటి రెండును, కుంచితపాదమును'' బీజ 
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వ్యాయామమందు,  ఉద్దతనృ_త్తమునందును, పాదమును _ విసిరినవ్పుడు 

®. उ ఒక|పక్కనుండి మరొక్కటికి పాదములు మార్చిమార్చి వేసినది 

ఆవ_ర్డితము ; ఇది విదూషకుని రాకపోకలలో. మీదిశకె త్రినది ఉద్వాహితము ; 

ఇది చెబ్బతిన్ననడక మున్న గువానియందు. 40¶- 408 

భామితము, నిస్ఫృతము, కంపము్ము,._ తిరశ్చీనము, బహిర్గతము, - ఇట్లు 
సజ ^) +, 

మరియెదు జంఘాకర్శలు 8 2८०९9 చెప్పినారు., | ॥ 409 

9०६० | భమణముచే తిరుగునది | फ ष 3 డమరుకవాద్యమందు, फ 

|భమరియనుకరణమందు ఇది వచ్చును. ముందుకు చాచినది 8243 98253, 410 

విదిలించుట కంపము; ఇది భయమందు, చిరుగశ్ఞైలను వాయించుటయందును 

తగును. పిక్క [పక్కకు పోవుట తిరశ్చీనము ; ఇది పద్మాసనాదులందుక్తము. 

నేల విడిచి [పక్కకు సాగినది బహిర్గతము ; ఇది ఖండసూచకమను స్థానము 

నందుపయోజ్యము. | । 411 

ये & © & ణము 

సమము,  అ|గతలసంచారము, 'కుంచితము, '' ఉద్ధ్భృట్టితము, _తఆంచితము, 

అని పాదశేదములై దు భరతముని సమ్మతములు.,. । ్. 4. 412 
= न 

నేలమీద చక్కగా ఊనినయడుగు సమము ; ఆది సమస్థానమను కరణమున, 

స్వభావస్థితియందు వచ్చును. | " 4 

మడమను మీదికి త్తి [వేళ్లు ఇంచుక వంచిన పాదము © ४७ సంచారి ; ఇది 

పక్కకు తోయుచు దంచుటకు ఉపయోగించును 

(మడమ మీదికె ९, |వేళ్ళును, నడిమిభాగమును ,కుంచించినది కుం చిత 

పాదము.) ఇది అత్ని కాంతను చారియందు, ఉదా_త్తమెన నడకయందు, 

ఉద్వ _ ९४ ర్హితములందు (|క్రిందుమీదులుచేయుటలం దు)'_వ_ర్డించును. 418 

uu
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1. 86 (४) పోణంగి @) రామఅప్పారావుగారు సూచించిన, యర్థము (వారి 

నాట్యశా ము పుట 821) 
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ఉద్దట్టితః , తదాఖ్యేషు కరణేషు సకీ_రతః. 

_దప్రయోగానుకృతా చారీ పసాశేచాసక్ళత్ సక్ళత్ 

ఊర్ణ్వమ|గతలం భూమౌ పార్షి రంగులయో౭ంచితాః. 
? క్రొ 

యస్మిన్ పాదే౭ం౦చితః సస్వాత్ $ పదా (గతత చం [४ > 

వరర్థితోద్వర్తికే పాదావహతా |భమరశే౭_.పిచ. 

తాడితో ఘట్టితోశక్సేధో ఘట్టితో మర్షితో౭_ | గగః 
€) €.) 2 

పార్టి గః పార్భ్వగః సూచీనంజ్ఞ కో౭_౦గులిపృష్షగః. 
Sa © 

తలావహాతిరితి | పాహురస్య భేదాన్ పరే దశ 

పార్తీ నా భువమాలంబ్య తలస్యా| గణ छ ०८६०५35 , 
| ६> 

తాడితః కోపగర్వాచౌ ఘర్గ్షరాణాంచ వాదనే 

ఫారి నా తాడయన్న | గతలేనాపి ముహురుహుః. 
౫ en 

अ, र 

ఘట్టితోశ్చేధ సంజ్ఞః స్వాత్ ఘర్హ్ష రీవాదనాదిషు. 
వారిజ ఇ భాగా 3/8 1 ఘట్టితః షా ర విఘ్నన్ కరభాశ్యాది నోదనే. 

ఘృమ్యన్*తిర్యక్ తలేనోర్వీం మర్గితః కింకిణీవి ధా 

పురతః స్థలితః శ్రీ ఘమ గగః పథిపిచ్చి లే. 

దాదా తాతల ననా నా ల న దట తలరాత మ -~-~-~--_--~_-~-~~--~---- ~ 

(గంథమును వడిపోయినవని 5925 ठ నూచన (Note below). 

కుంచిత లక్షణము భరతమునిది, ఇది :- - 

«हवे యస్యపార్షి ४ స్యాత్ అంగుల్యః కుంచితా_న్లభా 

తథా కుంచిత మధ్యళ్చ నపాదః కుంచితః न 288 

415 

416 

414 

, 418 

< 1 Ee । 

न ॥" 

+ 

420 

422 

వారు ద్ద రిరోబిక 

(భరతనా . ఇ, ౧౦-౫౦. కాశి ము|దణము.) 

1. ఇది వరిష్కు_ర్గ సవరించిన పాఠము. 'కరపార్ళా్యా దినే 6", కరపార్మా 

నోదసనే” అని (వా. |ॐ. 

2. “ఘృషమ్య_తిర్యక్ ' ఈ >>> | పాఠము సరికాదు. సవరణ నాది. 
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కొనయడుగుమీద నిలచి మడమచేత నేలను తట్టుట ఉద్ ఘట్టితము ; 86 

ఆవేరుగల కరణములందు, (పయోగముననుకరించుటయందు, చారీ[పసారము 

నందు, ఒకమారుగాని పలుమార్లుగాని వచ్చును, 

పాదాగమును > इ. నేలపై మడమనూని, |చేళ్ళువంగియున్నది 

అంచితము ; "86 గాయపడిన తుదికాలితో నడచునపుడు, వరితో ద్వ_ర్తితము 
నందు, కాలితో తన్నునపుడు, |భమరకమను మిండలమునందు, వచ్చును. 

క 416, 417 

తాడితము, ఘట్టితోశ్సేధము, ఘట్టితము, మర్షితము, అ|గగము, + 4 

గము,” పార్శ్వగము, నూచి, అంగుళివృష్థగము,. తలావాతి -- ఇట్లు ఇతరులు 

పదిపాదభేదములు చెప్పుదురు. 

మడమచెేత నేలను పట్టుకొని తుది యడుగును తట్టుట తాడితము ; 86 

కోపము, గర్వము, మొదలగువానియందు, 'చిరుగళజ్జెలను వాయించుటకును, 

ఉపయో గించును. 418, 419, 420 

మడమను తుదియడుగును పలుమారు తట్టుచున్నది " ఘట్టితోశ్సేధము ; ఇది 
ఘర్షరుల వాదనమున వచ్చును. మడమలేకొట్టుట భట్టితము ; ఇది గాడిద, 

గు[రము, మున్నగువానినదలించుటయందు. == 42 

అరకాలితో అడ్డముగా రాచుట మర్జితము; ఇది గజ్జెలనాడించుటకు ; 

త్వరగా ముందుకు జారునది .అ|గగము; 86 నున్నని నేలమీది నడక 

యందు. - . 429 
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పృష్గతః పార్షి నా గచ్చన్'పారి గః కింకిణీవిధె 
Sf f= न క్ర 

తిష్టన్ गेत గచ్చన్భా పార్మ్వగః కంటక ద్దృ తా. 428 

.అసశేచ భవేన్న తె సన్ఫురో బహుభంగిథిః 

పార్షి ముత్టి >¢; యో భూమావంగుమూ | > 825 8. 424 
> ७. © © ५ 

సనూశీతి 2538 5० ठ విలాసావస్థితావపి 

తిష్టన్ సర్వాంగు లీషృై.రంగులీవృష్థగో భవేత్ 

స్ఫురితాయాం తథాస్థానే బుధై ర్న 9 क6 26००5 के. 425 

సశబ్దిం తాడనం భూ మేః తలేనస్యాత్ తలాహాతిః, 

తాండవే ధావనే కోసే ఘర్హరీణాంచ వాదనే. 426 

పాదాంగులీలకణమ్ 

[బూమః పాదాంగు లీలక్ష >े ०८७९६ | 22400588 > 

ఉరి వా కుంచితాః సబా అనతకిపాః న్వభావజా;. 497 
@.--> —00 —0 

అనంగువ్టంయుశాంగుష్టసంయుక్తా శ్చతి స_ష్టధా. i 

ఉతి పా ముహురున్నీ తాః తపాయాం ముగయోాషితః. ` 426 
&„.--~ ~ 

కహ. స (ఉత్తి ప్రాః-1) 

యదా సం కేచరూెపీణ నామితాః కుంచితా సడా 

25०0.) (ख र शण ठु గహోవిష్టైషు కీ 6 ख०8. ` 429 

(కు ० చితాః-_2 ) 

.కాష్ట్రవన్నిశ్చలాః ष, మృకౌ _ంభే౭౦ంగమోటనే ( న్పళ్ఞాఃకి) 

అవకిపాః నమాఖ్యాతాః అధోనీతాః పునః పునః, 480 

०५ ५ ఇల 8 రా బో పృప్షతస్సరకా స్త్రీ ० 2९5". ड కిలికించిశే. (< २5९, > ४ --6) 

(పకృతె రవ స్థీతాః భూమౌ (పకృతా న్యుః న్వభావజాః. 481 
(స్వ छ ०358 ०४ -5) 

Ll: 'గచ్చత్' ఈ ము] 6 పాఠము సరికాదు. ననరణ చాది. 
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మడమ వెనువెనుకకు నడుచుట పారి గము ఇది గజెలనాడించుటకు 

(దేక్యువాటుగా నిలిచినగాని, నడిచినగాని పార్భ్వగము ; ఇది ముల్లుదీయుట 
యందు వచ్చును నృ._త్తమున కూర్చున్నప్పుడు ఇది పలురీతులుగా అదరు 
చుండును 

మడమ మీదికె_త్తి బొటనవేలి తుదిమీద నిలిచిన.పాదము సూఛియనబడును; 
ఇది నృత్యమందు, సవిలాస్తమెన నిలుకడయందును, వచ్చును. అన్ని | వేళ్ళ 
వీపులమీద నిలుచునది అంగుళీపృష్థగము ;' " ఇది నస్ఫురితా' -అను చేశీపాద 
భేదమునందును, నృతరమున నిలుచుటయందును పండితులు విధింతురు. 

428, 424, 425 

చప్పుడగునట్లు అరకాలితో నేలనుమెట్లుట తలాహాతి ; ఇది తాండవమున 
పరు వెత్తుటకు,కో పమునందు, ఘర రుల వాయించుటకు వినియో గింపదగును. 426 

పాదాంగు శీ లక్షణము 

పాదలక్షణము చెప్పిన (పఫంగవశమున పాదాంగుళుల _లఅత్షరామును చెప్పు 

దుము;= ఉలి పములు, కుంచితములు, _ 2 ములు, .అవకి ప్రముల్సు, స్వభావ 

జములు, అనంగుష్పయుతములు, అంగుష్టనంయు కములు __ ఇట్లు కాలివేళ్ళు 

ఏడువిధములు. మాటిమాటికిని మీది కె_త్తిన| వేళ్ళు ఉత్టి_ప్రములు ; ఇవి ముగ్గ 
స్రీలు సిగ్గుపడినప్పుడు చూపదగినవి. (ఉత్తి ప్పములు_1) 427, 428 

ముడిగినట్టు వంచబడినవి కుంచితములు ; ̀  మూర్భ్చపోయినవారు, - భయపడిన 
వారు, _చలికోర్వనివారు, దయముపట్టినవారు, ~ వీరి విషయమున ఇవి 
[పయో గింపదగినవి. క (కుంచితములు..2) 429 

కళువలె కదలకుండునవి బి ములు ; లవి మృతి (= ఒడలి 

రుపు-వీ నియందువచ్చును | । | ' న 55९०-8) 

మరిమరి [ 8०68 దించినవి అవతి ప్రములు ; ` ఇవి నెనుకకు జరుగుట యందు, 

(స్త్రీల బిబోోోక కిలికించితములందును వచ్చును (అవి _ప్పములు_4) 

హాజముగా ఉన్న ళ్లు నేలమీదనుండునవి స్వభావజములు.... . --- 480,_ 481 

( స్వభోవజములు --9 ) 
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అనంగుష్పయుశతాః [పోకాః త్యకాంగుప్లూమిథః (శితాః 

పాద తారోవాణో పూగదండాది[గవాణే క'తేః. 482 

( అనంగుషయుతాః-6) 

అంగుష్పసంయు తాః [పోకాః సహోంగుష్టూః మిథః (శితాః 

-3 ह~ బై «< | ९० | 528 _న్హం బేరమ స్యేవ, రజ గర్భపవేశనే, 488 

ఆనుకా నూపురాదీనాం దూరస్థాకర్ణ ణ౭_పిచ. 

(అంగుష్టసంయుతా;ః._7) 

అంగుష్షః' సర్వసంయోగాదంగులీత్వం క్యచిద్భ జిత్. 484 
© 

ఉత్టిపో ౭ వనతో౭_౦గుష్టః సహాజశ్చేతి స|త్రిధా : 
ఉన్ఫ్ముఖీకృతముర్డి ప్పం! |ప్రాహుర్న ఖముఖాదిష. 485 

(ఉత్ &ి_ప్పః-ర) 

నామితో౭_వనతో౭_ధస్తాత్ (పియా భూమ్యా్యదిలేఖ నే. (అవనతః-9) 

సవాజస్తు స్వభావస్థః |పస్థితా 86 0४8. (సవాజః-10) 486 

అంగానాం లక్షణం సర్యం వినియో గనమన్వితమ్ 

[2१ &० జాయచమూపేన మునేరాశయవేదినా. 487 

ఇతి 

(శ్రీమన్మవోరాజాధిరాజ గణపతిదేవ గజసాధనిక జాయ సేనాపతి 

99. २०) _త్తరత్నా వల్యాం అంగనిరూపణం నామ 

6९ తీయో=౭ధ్యాయ 8 

1. 5 & 2४" అను [6 పాఠముకన్న "8 & ०" అను [कर [ॐ 

పొఠమె సరనము. 
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బొటన వేలిని విడిచి తక్కినవి ఒండొంటి శేరికతోనున్నవి = ९5००४०० 

ములు ; ఇవి పాదరతులు తొడుగుకొనుట, _తీసికొనుట_వీనియందువచ్చును. 

(అనంగుష్టయుతములు_6) 482 

ఏనుగుకాలివలె బొటన వేలితోగూడ ఒండొంటి చేరువగానున్నవి = 
యుతములు ; తలుగులోవల దూర్పుట, అందెలు మున్నగువానిని తొడుగుట, 

దూరమందున్న వస్తువు నీడ్చుకొనుట, వీనికివి యుపషయు కములు. 

(అంగుష్ట సంయుతములు-7) 

అంగుష్టము తక్కినయన్ని|వేళ్ళతోను గలసి ఒక్కప్పుడు వానిలో నొకటిగా 

(గహింపబడును (అంగుళి అక్షణములన్నియు దీనికిని చెల్లునన్న మాట). 

488, 484 

ఉత్కి_పము, అవనతము, నవాజము, - అని అంగుష్టము, మూడు తెగలు ; 

మీది మొగమెనది ఉత్&_ప్ప్రము ; ఇది నఖముఖాదులందు (ट) 485 
(ఉత్ &_ప్తము-రి) 

కిందికివంచినది అవనతము ; సిగ్గుచే నేల మున్నగువానిని గోకుటయందిది 

వచ్చును. (అవనతము.9) 

స్య్వభావముతోనుండునది సవాజము ; ఇది నడుచునవుడు. 486 

(సవాజము-1 0) 

భరతమునియాశళశయ మెరిగిన జాయవేనావతి వినియాగముతోడి అంగలకణము 

లన్నియు స్పష్టముగా ఇట్లు వచించెను. 484 

ఇ ద్ 

శ్రీమన్మవోరాజాధిరాజ గణపతిదేవుని గజసాధనికుడగు - 

జాయసేనాపతి రచించిన 28) ठ कर) వళియందు 

అంగనిరూపణ మను రెండవ యయధ్యాయము. । 



అథ తృ తీయోం ధ్యా యః 

లో సచా DN ५ ९ తో నో జా => థ్రీ <£ 2११९8 (పబంధమృ १) ద్య|ద్భమరీమ జ్జ మ్ 

సస్యందితాబ్దాం జనితోరుశోభాం వతా్యమి చారీం వన రాజితులా్యం. 1 

బారీలతణ.మ్ 

భవేదాణాదికత్యాదిల్ చౌరేః కరణభావయోః 

కృదికారాతి >) జీపి సిదం చారిత్యతః పదము. | 2 
^> । 

చార్యః కట్యాది పాదాంత చేస్టరైవ భవంతి యత్ 

జినియోాగః పృ థక్తాసాం న|పళ్యేకం భవే_త్తతః : | 9 

[ ¢> పాదన్య యత్కర్భతత జంఘోరుక్ళతం యతః 

సాద జంఘోరుకరణం తతః కుర్ఫుర్ణు వం 5359653. 4. 

४ (25 ठु యేశే) చరణావూరుజంఘే ०5 {४8 

తుల్యత్వకరణాదేపాం పాదచారీ [పశస్య శె. 6 

పాదసై 656 యశ్సారః స "०66 నిగద్యే 

కరణం పాదయోశ్చారః ఖండ్లస్తుకరణై (2) 88 । 6 

ఖం౦డై 8 (తిభిశ్చతుర్భి ర్వా మండలం మిలితై ४ 

१ क "०५० నియుర్దేచ చకళక్యాదిమోచశే 

నృ శె र्ट చారీభిర్వినా కించిత్ [నవర్తశే]. 7 

1. ఇది లు ప్రపూరణము. “|పవర్తశే' వంటి చెదో యుండదగునని పరిమ్మ_ర్ర నూచన, 

(Notes ए. 19). ^ ल्ह అనుదానికి తగినట్టు ఈ చితుమార్చు నా నూచన. 



బక మూడవ య ధ్యా యము 

నీలతో ఎగుగాడు పాలపశతులు, గుంపుగట్టిన లేళ్ళు, లేచి తిరుగు తుమ్మె 

దలు-_వీనిచే మనోవారమైనడి, నదులు, తామరల.ను గలది, గొప్పశోభగలదియు 

నగు వన| శేణివలెనుండు इ (అదియు च ण, మృగప్పుతము, [४55 - 
, ^ 69 

నీనితో అందమైనది ; స్యందిత, జనిత అనువానిచే కోఖాజనక మైనది) చారిని 

వివరింతును, 1 

చారుల లక్షణము 

'చరిధాతువుచె ఉణాదిసూతముచే 'ఇజ్'(ఇ) ప్రత్యయము, కరణము -- 

భావము-అనునర్గములందు వచ్చి, ఆశను 'కృదికారాద_క్లినః' అను పాణిని 

+न జీన్ (ఈ) [పత్యయముచేరి “చారీ అను పదము సిద్దించినది. 9 

చారులు కటిమొదలు పాదములవరకుగల యంగముల చేష్ట చేతనే యేర్చ 

డును గనుక వానికి వశేకముగా వినియోగము గలుగదు. ల్రి 

పాదము చేయువనియంతయు నిజముగా జంభులును తొడలును చేయునడే. 

కనుక పాదజంఘోరువుల వ్యాపారమును దిట్టముగా సమముగా చేయదగును. 4 

చరణములు పిక్క_లను, తొడలను, నడపును. కనుక ఈ మూాటిని సమాన 

ముగా నడపుటచే పాదచారి (పశ_స్హమగును. ओ 

ఒకకాలిపని చారి యనబడును ; రెండుపాదములది కరణమగును; మూడు 

కోరణాముల 'చారము # ०८६5555 పడును. ; "4 6 

ఖండములు మూడో, నాలుగో చేరి చేయుట, మండలమగును. నడకయందు, 

''యుద్దమున, బాహుయుద్దమున, చ[కము, छ § మున్నగు వానిని [పయోగిం 

చుటయందును చారులులేక, నృ _త్రమందుగాని, నాట్యనుందుగాని యేమియు 

సాగదు. 7 
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च्छ భూబార్యః 

సమపాదా స్థీతావర్తా జనితా స్యందితా మశతా. 8 

తథా౭ వస్యందితా బద్వాశక టాస్యా౭_థ విచ్యవా 

ఏలకా కీ డితా చా వగతి రుత్స్ఫ్యందితా౭_డి తా. ध 

సమో 5688553 తలీ మ తల వ్రథ్యర్షికా తతః 
—0౧ "(0 a) „+ 

ఊరూద్వ్భ శ్రేతి భూచార్యః शजं తాః [28 कध. 16 

నకి డశ ఆకాశబార 38 

॥ न 

అతిపార్భా్య్వాపసూర్వాః స్యుః | ऽ *०छ ० సూచీమృగప్పుతా! 

భుజంగ| తాసితా౭ లాతా2_విద్దా నూపురపాదికా. 

ఆతిపా (భమర్శీదండా విద్యు|ద్యాంతాభిధా తతః 

ఊర్ల్వజాను రథోద్వ త్లాదో లాపాదేతి शिष्ठ, 
८ బి 

ఆకాశిక్యః స్మృతాశ్చార్యఃి, (नोर 3 8 భరతాదిభిః 

భూమ్యాకాశళచర త్వేన |ప్రాయశస్తా_న్హ్గదావ్వాయాః. 

& మ కూ ర్య 8 

देऽ సమపాచేన భౌమిమాకాశికీమపి 

యతః కుర్యాత్ दक సమపాదా నిగద్యే. 

౧ 

3 et వా సా 4 ५ 5.8 రివ పా ५ (య 25) 8>‡० क క్ర [5.85 

సనమం పాదద్వయం . తస్మాత్ సమపాదేతి ८०229 क. 

మునేరాశయమజ్ఞా త్వా उ ४७ శా(స్త్రవిధాయిభిః 

సమపాదయుగస్థానమా ठ షా |పకీ_రితా. 

11 

19 

18 

14 

1 
५ 

, 2, 8. (2 -क ०8१, “చార్యాఃి, ˆ 8 పః అనునవి ము(చాదోనములు. 
య 
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పదునారు భూచారులు 

. నమపాదము, क °> ठ, జనితము,  న్యందితము, అవన్యందితము, 

బద్దము, శకోటాసరము, విచ్యవము, ఏలకా | కీడితము, చాషుగతి, ఉత్ స్యంది 

తము, అడ్జితము, సమోసరితమ_త్తల్లి, మంక్తల్లి, అధ్యరికము, ఊరూద్వ 
డ -->6> గ ధి 

_్రము--ఇట్లు భూచారులు పదునారు, , 9 10 

పదునారు ఆకాశ చారులు 

అతి|కాంతము, పార్భ్య| కాంతము, అప [కాంతము, నూచి, మృ గస్తుతము, 

భుజంగ | తాసితము, అలాతము, ఆవిద్దము, నూపురపాదిక, ' ఆక్షి పము, [భమరి, 

చండము, విద్యు[ద్భాంతము, ఊర్ణ్వజానువు, ఉద్వృ_త్తము, దోలాపౌదము. 

అని పదునారు ఆకాశచారులను భరతముని మొదలగు [పాచీనులు చెప్పినారు. 

ఎక్కువగా భూమియందును, ఆకాళమందును చరించుటచేత ఆ సేళ్ళువానికి 

కలిగినవి. 11, 12, 18 

_ | భూచారులు 

నమపాదముతో నిలిచియే 'భౌమ_అఆకాశిక చారులను _ చేయవలయునుగాన 
ఈచారి సమపాదమని చెప్పబడుచున్నది. 14 

~ भ 

మడమలును, కాలిగోళ్ళును చేరికాగానుండునట్లు నిలుచుండి, -శెండుపాద 

ములును సమముగా ఒకొక్కటిగా నడచునది సమహాదబచారి, | 15 

కొందరు శాస్త్రకారులు, భరతముని యభి |పోయము శెలిసికొనకో, : రెండడు 

గులును సమానముగా నిలుచుట మాత్రమే దీని లక్షణమనిరి. 16 
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` యద్యేవం కరణం నస్వ్యాత్ భి[న్నం నమనఖాభఖిధమ్ |! 

అస్వాశ్చల నశీలత్వాత్ न ण्ठ 66 [2०52 88. (సమపాదా.- 1 ) ; ५1 

పాదస్యాగతలేనోర్వీం ఘర్ష న్ పార్ళ్వే౭న్యతః కి च 

| € ग ० ९. 2४० యౌావత్ కుర్యాదంతరమండలమ్. ` , 

తదన్యముకత్ కిపన్ స్వస్య పార్భ్వవవ నివేశయేత్ 
ని శావెరా ణా 2 9 కకం 9) ठढ = నా సీ శావర్తా భవేత్ ॥ 6 | స్థిత్వాస్థిత్వా [పవర త్, 19 

అనుక్తాస్తు బుధైె రేవ 5०५०७ చారీ నిరు & 38 (స్థితావర్తా-2) 

వతోజ[పణయో 23232 8 82 ने 0९88 &£8 20) 
2. 0 

య స్యా ౦ సాజనీణతా జయా పా దస్తుతలసం చరః 

ఏతాం దెేశీవిదః కేచిదూచుః ముసల ఘాటికామ్. (జనితా-లి) Al 

ని 4 58 ५ 5० ० 9 (६ పా 43096 -0 ८5०2528 8८0० | 9४ పసారితః 
६9 

‰90.छक ण ००४८० యసా వం న్యంది కేయం 87८ ठ. 22 

తాల_స్త త్తత్క_రాంగుష్టమధ్యయోః తతయోర్శితిః (న్యందితా-4) 
` స్యాదవస్యందితా తద్వదస్యా ఏవ విపర్వయౌాక్; 28 

యద్యపి స్ఫుటమాలీఢ [कध ६7 8 चै 

3 తయోరచలతయోర్భిన్నే | తథ? ప్వ్యేతే యతశ్చ లే. 24 

(అవన్యంది తాల్ 

భవేత్ స్వ స్తికరూపేణ నంవేధో జంఘయోరిథః 

తతో వలనమూరుభ్యాం యస్యాం బచేతి సాన >)खप. 25. 
^) 
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आ "24252558" మను కరణము దీనికంశు వేరుగా నుండకపోవును. ఈ 

చారి నిలుచునదికాక చలించునదిగనుక భరతముని 'పాదాభ్యాం' అని ద్వివచనము 

చెప్పక 'పాదై 8 అని బహువచనముతో ని'్టేశించెను.! (సమపాదము-_1) 17 

తుదియరకాలితో నేలను రాచుచు, మోకాళ్ళు శెండును న్వు స్తికముగా 

నేర్చడునట్లు ఇంకొక[పక్క_కు కాలు సాగించవలయును; ఇట్టు లోపలి. మండల 

'మేర్చరుపవలను; తరువాత శెండవకాలిని విడదీసి యె త్తి, అశ్లై తన పార్భ్వము 

నందే చేర్చ్పవలయును. ఇది दैक ठ, నిలిచి నిలిచి |పవర్తించును 
గనుక. 18, 19 

చారీ నిర్వచనములతో చెప్పనివానిని పండితులే శతెలిసికొనదగును, 
(స్టితావ_ర్హము_2) 

ఒకచేయి పిడికిలిపట్టి _సనములకు చేరువగానుంచి, ఇంకొకవహా मु |త్రిప్పుచు 

అడుగు తలసంచరముగా నడపుట జనితము; చేశిమార్గము నెరిగిన కొందరు దీనిని 

'ముసలఘాటికి అని సేరొ్మనిరి. (జనితము_లి) 20, 21 

తొడలు [ 8०66 దించి, రమెడమకాలి యడుగు సమముగా నుండగా, కుడి 
యడుగు ఐదుతాలముల నడిమికొలత యుండునట్లు బాచిన చారి స్యందితము; 

తాలమనగా వారి వారి చేతుల బొటన_నడిమి (ేళ్ళు చాచిన కొలత. 

(న్యందితము-4) 

` चैः కాళ్ళు మార్చి చేసినచో ఆ చారి అవస్యందితము; , ఇవి నిజముగా 
ఆలీఢథ - |పత్యాలీఢ స్థానములతో సమానములే; కాని అవి నిశ్చలమ్లులు, ఇవి 

చలములు; గనుక భిన్న ములు. (అవస్యందితము_5) ` _. 22, 28, 24 - 

. 

చిరుదొడలు పరస్పరము స్వ స్తీకముగా తగులుకొని, తరువాత మోకాళ్ళు 
తొడల [5०68 చేరుట బద్దము. 25 

कः 

1. భ. నా. శా. 11-14. 5 भ 



18 ०) & ठठ. ధ్యా రగు 

| అస్యాం ५९ 2४ విశ్లోషం రరావత్సాదతలా| గయోః 

గాత 246 < तदे» యో 1 ००९९ | क २5 ड २९25 ५.९ ९ | 5:5०. అ | mr 

ఇత్యూర్యోర్వలనం యు క్షం శకేచిదూచు ర్వీవక్చితః. (జబద్దా-6) ` 26; 

ఉద్యాహి తముర & పూర్య 224 दऽ ००048 స్వపార్శ్న ९४ 

తిర్యక్ |వసారయేచదేకం చరణం తలసంచరమ్ 

స్థీతేంన్యసిన్ సమేపాబే శక టాసార౭ భిధీయ శే. “© EF 

పతయా శకటం తేహ్యమితి |ప్రాప్తా య'థార్గతా | 
కల్పతే కై శ్చిద (ది ) యం ये ष्ठ ठं खण्ड, 28 

(శక టాస్యా-__7 ) 

न షా లా।గావాా ర్ డుం Sy . [కో మాత్ పాదతలా (గాధి వం 25 ९7०९९ కుట్ట న్ 8 

విచ్యుశతేః సమపాదాయ'ాం విచ్య వేత్యభిధీయ శే. (విచ్యవా-ర) 29 

 తలసంచర్ణయోర్యస్యాం పాదయోః |కమళో భవేత్ 
ఉత్గ్ల్చుత్య పతనం నేయ మేలకా కీడితా (మతా) 80 

( ఏలకా (€ & छ ०--9 ) 

పురః పసనారితస్సవ్యం (268 ६) తాలమా త్రం తతః పునః 

ద్బొతాలం ००८ > వామేన సవా ప్ఫష్షత 8 
౧ © 

ప సా ఖా ॐ ప్రాం నాం ना ० 44 1 १28४. స్య్యాదెవమ 8 ఫొదశ్చాషగతిర్భవేత్ (०88४-1 | y- 81. 

కనివూంగువభాగాభా 3० బావోభ్యంతరతః [కమా ५ 

పాదస్స ర్భన్ ४5 ర్య [ [త కురుతెచ గ]ితా గతమ్ 8" 

శెచకస్యానుసా రేణ సేయముత్స్యందితామశా, 

శేచితః కై శ్చిదత్రోకో నృత్తవాస్తో విచకకై 8. 88 
(ఉత్స్యందిళా. 1 లి 
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ఈ చారిలో న్వ_స్తికమును విడదీసి అరకాళ్ళకొనలతో మండల|భమణము చేసి 

తమ తమ పార్భ్వములకు చేర్చుట ఊరువలనమనదగునని కొందరు వండితు 

అన్నారు. (బద్దము_6) 26 

పూ ర్వాంగము దిట్టముగా నిలుపుకొని, యెదను ఎత్తి, ఒక కాలిని తల 

సంచరముగా అ డ్రము బాచి, ఇంకొక కాలినీ సమముగా నుంచుకొనుట 

శకటాసరము | 97 

దినితో బండిని తోలుదురు గాన ఈ “వేరు సార్గక్షము. కొందరు దీనియందు 

పాదమును అటునిటు కదలింపవలెనని క ల్పింతురు. (శకటాస్యము_7) © 

నమవ "ద చారియందు |కోమముగా అరకాలికొనలతో నేలను తట్టుచు పాదము 

లకు విచ్యుతి _ విడివడుట ~ గరిగించినచో అది విచ్యవము అనబడును. 9 

(వి २655-5 ) 

తలసం'చారపాదములు ` క్రమముగా >) ̂ 626८६33 గలడి ఏలకా|కీడితము. 80 

( ఏలకా కిడితము. 10 ) 

కుడికాలొకతాలమంత ముందుకు చాచి ఆనె కెండుకాలములంత 'వెనుకశే & 
యీడ్చి యెడమకాలితోగూడి' నిలుచుట, ' 849 పలుమారు శకేయుట చావగతి. 

(చాూషగ8ి11) ` 81 

చిటికెన వేలి మీదిభాగముతోను,' బొటన। వేల్ యడుగూ భాగముతోన్లు |క్రను 

ముగా, వేచకానుసారముగా, పొదము సాగుచు రాకోపోకలు తన్న గా 'చేయుట 
ఉత్స్యందిత మనబడును; కొందరు 25०6 439 62853069 -ठ 2 9४25355 5) दर 

మును |పయోగింపవలె నందురు, ((ఉత్స్యందిళము_12) 8, &8 



{84 र 9. ठठ? 2-फ ००४ 

సమస్థితస్య పాదస్య ద్వితీయ_స్హలసంచరః 

=| 72) ను 8:58 [अन्ड సాచాడితా మతా; | 
8 రో ణా Br © | గథెతి పనిద్దేతి గురుః కీ రిధ 2 | బవీత్ (అడ్డి 1 8) 4, 

తలనంచర మే కిన ఘూార్హ మా నేన కుర్భతొ 

= स 535 ‰&० యస్యాం పర్యా యేణోపసర్స ठ, 98. 

क సరితమ_త్తల్రీ మకేయం रक कै మదే; 

అన్వేతు స్య సికం హిత్వా యుగవద్దూర్ల్గ మానయో; 86 
— a0 9 

పాద యోర్వ్యలనాదస్యాాం కథయంత్వువసర్పణమ్; 

మ निर ठं లోశే౭స్యాః | పసిద్ధమభిధాంతరమ్. 8१ 

(సనమోనరితమ తలీ_1 4) 
० (^) 

20 &57 ण స్వ छ त्रत లగ్నాఖలతల భువి, 

ఘూర్హమానౌ ముహుః, కించిత్ శత్య(శితా ठ. 88 

పాడా, హస్తౌ ల సంయు తె 

భవతాం [> ९&) (० ६) నామ్నా 2.2७ 160 ठ మదే. 
— ~ = 

री 3 స లత్సాదాభిధాం రతః (మ_త్తల్రీ-1ర్) 89 

సవ్యన్య పృష్టదేశి స్వాత్వా! 1 | 

లస న పకక హాహా నః 40 

['సవ్యన్య పృష్టతో వామశళ్చరణస్తుయదాభవేత్ 

తస్యాపసర్పణం © ॐ జైెయాసా౭ ८60 కా బుధె 8 

తలసం చరపాదన్య పారి బాహాో్యను్థుఖీ యదా 

జంఘా౭ం౦చితా తథోద్య ఎలా ఊరూద్వ్భ శేతి रेषे >) छण” | 

(ఊరూద్భ ఎ్రతాా! 6) 

. ఈ (గంథపాతమందు ८6 =° తరువాతి లక్షణము, ఊరూద్వ్భ_చారి పూర్ణ 

లతకణమును పోయిశవి కుండ లీకృతములు ఆ రెంటి భరత నాట్యశాస్త్ర లక్షణ 

శోకములు; విషయపూ 6 ౩ పరిష్క_ ర ०४००८ 60.252 
(क. నా. బరోడా ముద. 10.17, 22) 
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ఒకపాదము సమస్థితిలో నుండగా శెండవది తలనంచరమై |కోమముగా ముందు 

వెనుకభాగములతో ఒరయుచున్నది అడ్డితణారి; దీనికి “అ|గథి' యని వేరు 

పసిద్దముగా నున్నదని ఆచార్యకీ_రిధరుడు వచించెను.  (అడ్డితము-__1!లి) 84 

ఒకపాదము తలసంచరమై యదరు చుండగా, ఇంకొకటి అశ స్వ_స్టికము 

చేయుచు చేరవలయును. ఇట్లు మార్చి మార్చి చేయునది సమోసరితమ_శత్లల్లి; 

ఇది నడుమం।| తపు మత్తును సూచించుచు. 

స్య _న్లీకమును వదలి యేకకాలమంచే అదరుచున్న పాదములు కెండును మరిమరి 
చేరుకొనుట దీనిలక్షణముగా మరికొందరు చెప్పుదురు. దీనికి “మ తపాదముి అని 

యింకొక పేరు లోకమున |ప్రసిద్దముగానున్న 6. 88, 86, 87 
(సమోసరితమ త్త ల్లి... 14) 

న్వ >> చేసిన చిరుదొడలును, నిండుగా నేలమోచిన అరకాళ్ళును గల 

పాదములు, కొంచెము ఎడముగా అదరుచు చేరుట, అప్పుడు వా నములు 

ఉద్వేష్టితములును, అపవేష్టితములునుగా సాగుచుండుట_ ఇది మరక్తల్లి. నిండు 
మత్తులో దీని వినియోగము; అపసర్పణమని. కొందరు, స్లలక్సాదమని 

మరికొందరు దినిని పెరొనిరి. | - (> %-18) ` .88, 89 

(ఎడమపాదము కుడికాలిమడను వద్దికి చేరినపుడు ఆ కుడికాలు పక్కకు జరుగ 
వలయును. అది అధ్యర్షికమని బుధులం దురు. | (५८6 ९४८०) 

తలసంచరముగానున్న ఒక కాలిమడమ ఇంకొకకాలి మీది భాగమును చూచు 

చుండగా, దాని చిగుదొడ వంకరగా నండి రెండవకాలి చిరుదొడ వంకకు సాగి 

యుండునది' ఊరూద్వ_త్తము.) ` (ఊరూద్య_త్రము-1 ర) 40 
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ఆకీకికాభణా ర్య 8 

(పసార్య పురతః కించిత్ పొ|త|ప్రకృతి భేదతః 

యతో త్రి ప్తం | చతుస్తాలాద్యంతరం व ~ 

© [76 పాత యేత్ భూమా |'వతి [5०० छं తాం విదుః. 41 

అను_క్తత్వాద్వి శేషన్య మునినా తన్య చీ _త్తవిత్ 

పాదస్య పార్భ్వవవేతి న్యాయాత్ § 062 (205 . 42 

eo 
కుంచితం చరణం తిర్యక్ గత్వా పాళ్ళేష సముత్లితమ్ 

యదాచోద్దట్టితం న్యస్వేతి [పార్భ్య్వాద్యే |. యమితి [ख 49 

ఊరుశే[శే ద్వితీయస్య యావదుల్తి వ్య పాతయేత్ 

పాదముద్ [ఘాటి (ఘట్టి 2కే] నాన్య (స్యా *) లకు కీర్తి 

ధరో౭_భ్యధాత్.. 

త|తా|బవీత్ పార్టి చండఘాశేతి కిల లోకతః (పార్ళ్వ|కాంతా-2) 44 
६> 

# ht చాం చారీం [విధాయాడాపాదముద త బద్దా ౦ చారీం | యాద ] ने ८८ 6 కుం -చితమ్ు 

న్వపార్భ్వే నికి. > ठ प 35; [కాం छ సాస్మ్భతా. 45 

< పా పా తో aa ఉత్డి వ్య దం తత్ పా ८.९. న్యసేత్ 

ఇతికీ_త్రిధరస్వ్వావా వి శేసవలనాభిధామ్. (అప |కాంతా-లి) 46 

పాదం కుంచితముత్ కిప్య పురోజంభఘాం (పసారితామ్ 

జాన్యంతా మధవోర్యంతాం అ|గయోగన పొతయేత్. (నూచీ-4)ి 47 

కా తో పొ భ్రూ తు ४ అతి | ऽ १००७ 60 పా దముత & 2 १ త్యపాతయన్ 

ठ పరాం జంఘా మంచితాం|ఘి(౦ १) 4235345 $ పేత్ 

యస్యా మేవం ठ > ०590 954 జయా మృ గప్పతా. 48 
(> 

न 
~ ఈలు_ప్పపూరణము "लर భారతి* ననుసరించి పరిష్కర్త చేసినది. వారు వదలిన 
ఐదక్షరములు “చరణం తతః అనిచేర్చి శ్లోకము क 6 శేయవచ్చును. 

2, 8. 4. పరిమ్ము ठं పూరించినవి. 
ర్, ఇక్కడ ® కాగ్గము లు_వ్రము. లకణమున చారి పేరును లేదు. 
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ఆకాశ చారులు 

పాదమును కొంచెముగా ముందుకు చాచి, పా|తన్వభావభేదమును గమనించి 

నాలుగు తాలములు మొదలుకొని అంతరముండునట్లు మీదికె_త్తి, తుది కాలితో 

तै. పడవేయవలెను; దానిని అతి| కాంతమందురు. 41 

భరతముని విశిష్టముగా చెప్పలేదు గాన ఆతని చి_త్తమెరిగిన కీ_ర్తిధరుడు, 
పాదమును పార్భ్వమునందే పడవేయవలనని ते ऋ. (అతి|కాంతము_1) 42 

1 

ముడిచిన పాదమును అడ్డముగా |పక్కలో 2०63 ®, क ట్రితముగా 
(అ అ ०७9) 

మోపుట పార్వ] కాంతము. 48 

రెండవకాలితొడ సరిగా పాదమె_త్తి ఉద్దట్టితముచే పడవేయవలెనని కీ_ర్తిధరుడు 

దీని లక్షణము చెప్పెను; మ రి యు లోకవ్యవహారమందు 6 8 8 “పారి చండ 
క 

ఘాతము” అను పెరు గలదనెను., (పార్భ్వ| కాంతము_2) | 44 

మొదలు బద్దచారిని చేసి ముడిచిన పాదము మీదిశి త్తి దాని (పక్కలో పెట్టు 

'నది ©> [ऽ १००४2. . wi "न 45 

क పాదము ‰6 उ & దాని (పక్కలో న్యాసము చేయవలను. దీని 

చేరు వికెపవలనము - అని కీ_రిధరుడు చెప్పినాడు. ` (అవ/కాంతము-లి) 46 

పాదమును ముడిచి, మోకాలివరకుగాని, తొొడవరకుగాని, 80253 ముందరికి, 

బాచి పాదా| గముతో నేలా పడ వేయవలయును (అది సూచియగును. 4&7 

| (నూచి-_4) 

అతి|కాంతచారికి చెప్పిన పాదమునెత్తి యెగిరి పడవేయవలయును; ఇంకొక 

కాలి పిక్కను వంకర్ణయెన యడుగుతో వెనుక కె_్తి వేయవలెను; ఇట్టిది మృగ 

పుతమని 2९००८०८०. (మృ గప్టుతము-ీ) క 2 48 
య? 



188 త స్రీయో౭ ధాత. 

` ఉతఉప్య 5 ०८० పొదం న్వపా]'ర్భ్వ గత జానుకమ్ 
వో మూ ఇల అ uy 5) రే 4 | త్యకమేవోరు మూలన్య సమశే (కే 95 दु ८5०6. 9 

యస్యా 827० సమా ఖాతా భుజంగ| తాసితా మశా, 

పాదోపాంత భుజంగార్గ[కాన నిష్పాది తాయతః. 50 

(భుజంగ| తాసితా-_6) 

పృవ్ష|వసారితం పాదం వలనాభంతరీక్ళ తమ్ 

తలస సంముఖానో 2630 న్వపా్ళే § పారి నా &, कड 

యస్యాం సేయమలాశేతి కీరితా నృత్త కోవిదై 8. (అలాతా-7}, 81 

పాదో వికి ష జంఘస్య స్వ_స్తిక भ కుంచితః 

అ | వసారితో యత విద్దః పార్భ్వేనిషే పునః. 82 

అన్యపార్షి నిజేశే[శే పారి నా పాతిత్రో భవేత్ 

ఆవిద్ధా సా భవేత్ శేచిదాషిప్తా వూర్వికాం విదుః. (ఆవిద్దా--ర)  కీకి 

స్పిక్సారి శేష పర్యంత మంచితం పృషవ్షతో నయన్ 

పా (మంచిత)? జంఘంచ పార్భ్వ ఏవ భువి క త్ ४4 

తరసాయ [త విజయా సేయం నూపురపాదికా 3 

యథాళోభం సిజ (చ!) వ్రరాS్ స్వయం మన్యామహా పునః, ` 55 

। (నూవురపొాదికా-9 ) 

[कक ०९०४८ ముత్ &, కుంచితం చరణం పునః 

స జంఘా స్వ 250 భూమౌ వామతః పారి నా &. ఫేక్ 

యస్యా మేషా మతఠా2_క్షిపా ఖండ చింతా రాభిధా (2) 568 

(8 & रे 1] 0) ह 

భుజంగ| कर्क ०. కుర్వన్ ద్వితీయేన తేన చెక్ ५. 
శరీరం | 5 "2 ठ వేగాక్ (భమరీసా [పకీర్తితా. ( | 5:36 -- 11) 57 

1. ఇది పరిష్కు ठ పూరించిశది. 

2. 'పాదమిన్న్విత' అనునది ము|చాడోసనము గాబోలు. “అంచిత అనియే ఇతర లాకణిలు 
అభినవగు ప్ప, శార్గ దేవులు. చెప్పినారు. (అభి, భార. ౧౦-౩౪ సం. ल 2.౯౫8) 
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ముడిచిన పాదమును దాని పొర్భ్వమున మోకాలుండునట్లుగా ఎత్తి త్య[(శ్ 

ముగాచనే తొడ మొదటి (పబెశమునకు తిప్పవలయును; అది భుజంగ|తాసితచారి; 

కాలిదగర చేరిన పామువలని భయమును 86 చూపును గనుక. 49, 50 

(భుజ ంగ| తాసితము-6) 

వెనుకకు చాచిన పాదము |తిప్పి లోపలికి దార్చి దాని యరకాలికి ఇంకొక 

కాలి తొడ ఎదురగునట్లు చేసి, మడమతో తన (పక్కలో నేలకు వేయవలినుు; 

దినిని నృ_క్తజ్ఞులు అలాత మందురు. (అలాతము..7) 5] 

ముడిచిన పాదమును చిరుదొడలు విడివడిన స్వ _స్టికమువలె చేసి, ముందుకు 

చాచి, దాని (పక్కకు మరల |తోసి, ఇంకొకకాలి మడమ చెంతకు తన మడమతో 

వేయుట ఆవిద్దమనబడును; కొందరు దీనిని ఆక్షిప్తావిద్దమని సేరొ-నిరి. కలె, లకి 

(ఆవిద్దము-రి) 

వంచిన పాదమును మడమ పిరుదు దిన్నెను తాకువరకును వెనుకకు తీసికొని 

పోయి, దాని పొర్ళ ్ రమునంచే వంచిన పిక్కతో వేగముగా నేలబడ వేయవలెను, 

ఇది నూపురపాదిక; అందము ననుసరించి, పొదము షిరుదు ధిన్నె కీవలనే యుండ 

దగునని మా యభిప్రాయము. (నూపురపాదిక-9ి) 54, 55 

మూడు తాలముల యెత్తు ముడిచిన కాలె_త్తి ¢ © జంభఘా ०4९ స్తికముచేసీ 

మడమతో ఎడమ పక్కకు వేయవలయునుు ఇది ఆతిప్తము. దీని కి “ఖండే 

చింత (१) అను మారు చెరు గలదు. (ఆతి ప్పము-10) 566 

ఒక పాదముచే భుజంగ తాసితము చేయుచు రెండవ యరకాలితో వేగముగా 
శరీరమును | తిప్పుట |భ్రమరి. (|భమరి--11) 57 
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నూపురపాదమున చెప్పిన (8०४०? మరల ముడిగిన కాలిని, తన చేవామున 

కెదురుగా మోకాలి మొదలు |కియసాగునట్టు, వేగముగా చా చవలయును. దీనిని 

పండితులు దండపాద మందురు. (దండపాదము-_1 2) 58 

అడ్డము తిరిగి వీపును దాకిన పాదము 'వెనుకకు చాచి మీది (క్రింది (ప్రక్క 

లల్రో మండలాకారముగా' |త్రిప్పినచో అది విద్యుద్భాంతము; ఇది చేసి చూపుట 

చాలా కష్టము, [ः (क 1०४1 9) " 59 

ముడిగిన పాదము, మోకాలును, _స్పనములును సశికొలతలోనుండునట్టు ఎ_త్త 

వలెను; అప్పుడు రెండవపాదము కదలకుండవలెన; ఇది ఊర్వజానువు, 60 

(ఊర్ణ పిజా నువు 1 4) 

ఇంకొక తొడ మీదికి మడమ చేరునట్టు ఆవిద్దపాదమును పెట్టి, యెగిరి, 

బావ్యా|భమరి చేసి నేలమీద వేయవలయును; ఇది ఉద్వ్భ_త్తము. ఇది వ్యవవోర 

మున 'భూచార మనోవర్తి” అనబడుచున్నది (१) (५८९) 5185) 61 

न మీది'కె_క్తి | పక్క_లలో ఊచుచు, మడమతో తన |పక్క_న 
నెలైపె పెట్టుట డోలాపాదము. (డోలాపాదము- ర) ,. 62 

bye 

. ఒకప్పుడు పాదము |పధానముగా, మరిౌకప్పుడు వా_స్సము |పధానముగా, 
ఇంకొకవ్పుడు “ిండును [పధానముగా నుండును. ఇది అందము ననుసరించి, 

(పయోగముచే శెలిసికొనవలయును.  “ ` . 68 

పాదము ముఖ్యముగా నున్నచో ० म తగ్గియుండ దగును; .త మ శే 
ముఖ్యత్వమున్న యెడల అపి ముందుగా నడుచును _శెండును ముఖ్యములేని 

నమమ్ములె సాగును. (वि ` ` ` 6५ 
१ 



యతశశ్సారీ (వయోగ౭ంఘీ తతో వాసో, యతః కరః 

తత స్త్రికం, యత_స్హత్ స్యాత్ నేతాద్యం యోజయే_త్తతః 8 

పాదచార్యాం కృతార్థోవా పాదో యాతి భువం యథా 

వా_స్హః స్వకార్య నివ్వ త్ర కటిమా[శయే తథా. 

నః సా దో నా ధా «< ४० 2१8 त्ये 8८ &२०|। 2- | त చ్చు, నృత్త వి పునః 

५७ వంచితకా పతపద్య|ోతా వా ॐ" సతామ్, 

వతత్ |తయమపి [జూ మో 5 ठ లతకు నిరీకణాత్ . ध 

అనంకేషు విఖేదేషు గతీనాం ९९ ०8 ऽ ०8 

ణా దా వే కా నా ^ | రీ 
రో ద్యా [७०४८ కాః ముని न సంజ్ఞ కాః. 68 

చరితమివ సురాజ్ఞాం ~> _కదండాభథి రామం, 

గిరిళమివ భుజంగ [తాసితాలోక నీయమ్ । 

జలదమివ 59696) ०४२० [क ००९०७ 

వ్యరచయదివా చారీలకణం జాయనారగః : 69 

సానాని 
@ 

ఆసామాద్యంత భావార్గమధునా స్థానముచ్య తే 

కరగాధారభా వేష స్థా నశ బ్దో నిరు చ్యశే . “70 

భావిగత్యనుకూ లేన స్థానశేనేహ శేనచిత్ 
కితా 9 = స్థిత్వా + తదంశే౭.పి తి 26 [త కతన 

(एक्क నవినా శేన తస్మాదేతన్ని రూపయేత్. 7 

శరీరస్వాంగ విన్యాసవిశేపో భావ [యోగవత్ | | | 

న్మేతయోః సవాగః 522 నిళ్చలః స్థానముచ్యశే. 72 

1. 'యోర్వివత్' అని |వా.[ప్ర; నా |వా. [ప్ర. లో 'పోవిపత్'. ఈ సవరణ పరిమ్మ ర్స్ 

నూచితము. “భావపోవక్ళత్ " అని తిరువతి [|పతిలో సవరణ నూచన ; మా. రా. కవి 

గాకిది గాబోలు. | 
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ष రిని [పయోగించునపుడు అడుగులున్న దిక్కులో వా నమ్సుండవలెను; 

వహా_స్హ్తమున్న దిక్కు. | 8& >> ~ వెన్నెముక (కింది భాగము ~ తిరుగ వలయును; 

అది తిగిగిన దిక్కుననే కన్ను మొదలగువానిని దార్వవలయును. 65 

పాదచారియందు తన పని ముగించి పాదము నేలపై నిలుచునశ్లే వాము 

గూడ తన పని ముగియగానే కటినాశయించును. 66 

ఇక్కడ నాట్యమందు అర్జచందవా_న్హము; నృ_త్తమందు పక్షవంచితములో, 

పక్ష [పద|ోతములో హన్తములుండును;  లత్ష్యుమును గమనించి మేము న్యత్య 

మందు ఈ మూడును గలవందుము. 67 

గతుల భేదములనంతములై యుండగా వానిలో లలితస్వరూసముగల ముప్పది 

రెండు చారులు మా(తమే భరతముని చెప్పెను, | 68 

చారీలక్షణము మంచిరాజుల నడవడివలె యు_క్షమైన దండనీతిగలిగి రమ్యమై 

నది (దండపాదచారిబే అందమైనది); శివునివలె పాములకు వెరచి చూడదగినది 

(భుజంగ తాసితచారిచే దర్శనీయమైనది); ముేఘమువలె మెబుపుల సంచారము 

గలది (విద్యుద్భాంతశారి గలది); తరుగని శోభగలది; అట్టి దానిని జాయ 

నార్ఫుడిక్కుడ విరచించెను, | 69 

నానములు 
ॐ 

ఈ చారుల ఆద్యంతములెరుగుటకు ఇప్పుడు స్థానము చెప్పబడును, కరణము, 

ఆధారము, భావము అను మూడర్థములందు స్థానశబ్దము నిర్వ చింవబడినది. _ 10 

చేయబోవు చారికనుకూలమైన ఏదో యొక స్థానమందు నిలిచిపోోవలయును; 

పోయి నిలువవలయును; కనుక స్థానము లకేనిది యే [(పయోగమును ఉండదు: 

కావున దానిని నిరూపింపవలయును. 4 

ఒక భావమును చూపుటశకె కనుచూపులు వెన్నంటి చేయు శరీరాంగముల 

నిశ్స్వలమెన జకానొక నొలువు స్థానమ నజడును. 72 
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వె >+ 230 ष्ठ ०0 వె ०80 మండలాధథిధమ్ 
ct 

ఆలీఢసంజ్ఞి తం |పక్యాలీఢాఖ్యంచేశి వట్ నృణామ్ 78 

48 పాదస్సమో యత [2 | #8 ने ८) 650 क""2 పరః = 

అనయ్యయోారంతరం సార్లతాలద్య్వితయసంజ్ఞ కము 74 
ॐ 

జంఘాయామంచితం కించిత్ टो ०25 3962455 ¢ 53 5 

వె వవం సానకం; యస్మాద్విష్టర| తాధిదై వత్రమ్. 75 
©--- £ @ 8 a ४ 

ల్రనేనాధినయో 2988 25 ठ57 8 (శేషమధ్య'యోః 

1 ठ 8 నూ|తధారాదా (చేః १ ) సంలాపో2౭ పి స్వభావజః. {6 

| (వై స్వవమ్ -1 ) 
क + ॑ | । 

త్లాలమా| తాంకరౌ” స్యాత్తాం స్వభావాత్ చరణా నమౌ | 

-సొష్ట వం సవాజం,య [త సమపాదం తదుచ్య కే, फ 

బిమోన స్యందనాకాళ| వశలింగస్టి क 

ఐవావా ( ) పతిని 'ర్రేశే వి పమంగలవాచనే 

_అధిదై ,వత § కీ ९08 కమలాననః. (సమపాదమ్-2) 78 

` चेष्ट छ" [8०००७ (86 | # వతన్గాదయోః 

అంతరం 'స్యాద్వ 6 5०490 ९७6९8 నిషబ్లయోః ए 
థి | ల 

యస్మిన్ "వై శాఖమాఖ్యాతం తద్విశాఖాధిదై వతమ్ 
వ్యాయామే నిర్గమే న్లూలభంగే (कत ६ వాహానవాహానే. ` 80 

$ ५ (వై_శాఖమ్-_9ీ) sul 

बण ननन నచ. 4 

| 

స్థూలభంగే అను ముదితపాథము' అన్నష్షము. ఈ స్తానము వినియోగములరదు 

। ०० నిరీక్షణం' అని భ. నా. శా.; తీణో౭ [త గరుడాద యో మంత వారః 

అని అభినవ 5*రతి (౧౦-౬౪) ; సం. రశ్నాకరమునను व द्ध 
(2- ౧౦౪౫) ; కనుక ఈ సవరణ నా సూచక. 
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పురుషుల స్తా నములు 

చెన్లవము, సమపాదము, వై శాఖము, మండలము, ఆలీఢము, (పత్యా 
వీశ్రము, -- అని మగవారిః స్థానములు ఆరు. 78 

. ఒక పాదము. సమముగానుండి," “రెండవది (వక్క మొగముగా, ఏటవాలుగా 
నుండవలెను ఈ రెంటి నడుమ రెండున్నర ఆతాలముల యంతరముండదగును. 

చిరుదొడ కొంచెము వంక రగావలయును; సౌష్టవముతోే శో భిల్ల వలెను, ఇది 
వై వ్షవస్థానకము -- దీనికి విష్ణువు అధిదేవత గనుక. ` 74, 75 

దీనిచే విష్ణువును, ఉ_త్తమ, మధ్యమ పురుషులను, స్ఫూతధారుడు మొదలగు 
వారిని, స్వాభావికమైన సల్లాపమును అభినయింపదగును. 76 

<ˆ 28 

ఒక తాలమంతయంతరముతో  స్యభావముగా” సమముతో న పాదకుులు గల్రిగి 
సహొజమెన సౌష్టవముగల నిలుక డ' సవుపాదమనబడును; ఇది; విమానము, ఠథము, 

ఆకాశము, - వీని యందున్న వారికి, దతముపట్టిన - శై వాది చివ్నాములు 
ధరించిన-వారికి, పెండ్రియందు,. పతులను न [क ०८२) కాాశీర్యాదము 
నందు, |పయోగింవనగును; దీని అధిదేవత బహ్మ, | 4: 16 

। (సమపాదము-2) 

ఏటవాలుగా, పక్కమొగముగా, తిరిగిన పాదముల నడుమ మూడున్నర 
తాలములంత నందుండవలయును; 8) దిగబకిన తొడల విషయమునను వ్యవస్థ; 
అది వే శాఖమన బడును; దానికి దేవతా కుమారస్వామి. వ్యాయావముమునందు, 
వెలువడునప్పుడు, వెద్దపశులను నిరూపీంచునప్పుడు, (न 22266९१2. ०२) 
స్వారియందు -- ఉపయో గించునది. (వై. శాఖము-శి) 79, 60 
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° [త $ [-ड देण ८.९ ముఖా పాడె చతునాలాంతరా ని తె 

నిషణోరూ, కటేయ (త జాయతే జానునో మా 8 
र ఈక, 

ఇ ` ऊ ర్శండలమా ఖ్యాతం తదాఖండల 2 5९5 | : ॥ 

(२ యోగ చాపవజాదేః స్కంధ (१). 20८66 ०5० 

` ' "६6८ & 'మవోనూల వక్షిణాంచ 2८ ०; त (२०९5-4 ) రః 
^ (4 | - 

५ ` ऊ8- "8 నిషణో౭ [త కుంచితో జానునా పునః 2 

छः తుల్వే కటేపృ [२86 (४ సవ్యః |[పసారితః, = ̀ - 88 
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సౌష్టవమని పండితులందరు; ఇది బ్యాయామమున గమనింపదగినది. 101, 102. 

హొ టితనము. 
తు 

దోరల యిష్ట ముననుసరించి, ఆయా చేశవద్దతుల (పకారము, మోకాళ్ళను, 

తొడ నందిని, నాలుగుగాని, ఎనిమిదిగాని, పండజెండుగాని తన అంగుళములంత 

క్రిందికి దించవచ్చును; అంతకుమించి చేయరాదు. చేసినచో నృ_త్తమున మా|తము 
శోభింవదు. | 108, 104 
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దేవాద్దితర్సణే సంధ్యాజపవోమాదిషు నృ తమ్ 107 

(= టమ్__1 ) 

| | చబుకం కర్క_ కు న్యస్య వాస స్మ_ంధా|శితం థిర్రః . 
యం [न ण ध ठ ०06 స్సు సదో 6५०४०५१ > ४5 | 108 
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1. ఇది అభినవభారతి ననుసరించి (४०. 2-. 1 18} పరిమ్మ ర నవరించినది. 
2.“ఇక్కడ | గంథము లు వము ; ధనుఃకరణములు కడపటి రెంటిని పేర్కొను శ్లోక 

భాగము, వానిని వివరించు |గంథము, తర్గువాత గంథకర స్వీకరించినటు తో -చు 
ఉవవిమాననములు పరొ-ను భాగము ఉత్క,టము' అనుదాని నిరు & కోక 
పూూరంపొదమును పోయినవి _ వరివ్యు ర ER | 

खः अ ప धु నా. శా, లో प ఇటున్న ది (బరోడా ము 7 ` ™ p UI! - । ॑ పు, 170 208) (వరి) 
“తఫోచోక్మంటికాస్థానం ' స్ఫిక్ चेत నాం నమాగమ్కః” ( మడమలు పిరుయూల 
అంచులను छ ०७९5९ లోనికి మడిచి Dai ఉత. టికా స్థానము.) 

4 'శోకక్ళతం' అని యుండబోలునరి పరిష్కు ర నూచన. (చూ Notes P. 20 ध 
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చతుర (శ ము 

వె షవ సానమున వక్షుసల మున్నతముగానుండి, రెండు హ నములు ఏకకాల 

మందుగాని, మార్చి మార్చికాని, కటినాభులందు చేరుచుండినచో ఆయంగము 

చతుర |శమనబడును. ఇది చూచుటకు అంద'మెనది. 105 

न & ॐ 8 & & ॐ >> & 
ws my 

క తితోడి యుదమునందు న్యాయములెట్లో लर ధనుర్వుద్దమునందు కోరగా 

ములు (నాలుగు): పరిమార్జనము ఆదానము, సంధానము, మోక్షణము. 106 

(పరిమార్గనము ఏంటిని తడవి చూచుట:  ఆదానము తీసియెత్తు కొనుట; 

సంధానము అమ్ము తొడుగుట; మోత్షణము ఈడ్చి విడుచుట) 

@ ® 9 @ ® @ ee ` ध @ @ ४ ఉత్కట మనబడును. | అది దేవతలు మొదలగు 

వారికి తర్పణములిచ్చునపుడు, సంధ్యాజపహోో మాదులందు, తగినది. 107 

ड # । (ఉత్కుటము 1) 

గడ్డము కర్కటకహ_స్హమందు ెట్టుకొని, ఇం| దియములన్నియు - దుర్భల 

ములై యుండగా, మూపువై. తలనిడుకొనియుండునది యో గక్ళతము, యుగ 
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రణరంగవరాభూ తే ళోక వ్యా కుల తొదిషు 

|కాంతమిత్యభథిధామస్య కథయంత్యపరే పునః. 

( యోగక్ళ తమ్2) 

€ त ద్విగుణః పాదోమనాగన్యః |పసారితః 

రిరో౭ం౦ంచితతయోా ०५० [8 కించిత్ పార్శ్భ్వముపాగతము. 

తత్స్యాత్ చింతాక్భతం, చింతావి|పలంభమదాదిషు 

అనై 68 పునస్పమాఖ్యాతం మదాలససమాఖ్యయా. 
(చింతాక్ళ తమలి) 

భుజాలింగితయోః న్యస్య జానునోళ్చిబుకం యదా 

పిండీకృత్య సితే చేవామవహితం మతం తదా 
థి థి 

అవహిళ్టామయ వీడా ధ్యాన ని|దా దికేషు తత్. 

ను పసానాని 
ఇవి 

సమం |పసారెతాభిఖ్యముద్వాహిత వివ 6 

నత [మాకుంచీతం] చేతి స్థానం సు_ప్పన్య వడ్విధమ్. 

కృత్వా వదనముత్తానం పాణిపాదం (विष्ण చేత్ 

శయీత సమమామ్నాతం స్వన్య సంవేశనే తదా. (సమమ్-1.) 

ఉపధానం భుజం కృత్వా (పనార్యయది జానునీ 

लेड |ప్రసారితాభిఖరం తదాస్వా త్సుఖనిర్వ శే. 

(| వసారితమ్ -2) 

స్మంధే మూర్ణానమాధాయ సుప్యాక్ భూవి. స్థ కూర్చరః 
యస్మిన్ను ద్వాహితం తత్ స్యాత్ లీలయా षके प. 

(ఉద్వాహితమ్ు-కి) 

(అవహిత్లమ్-ర) 

109 

110 

३11 

112 

114 

115 

116 

1. [గంభపాతము. తక్కిన యాసననముల వివరణము పోయినది. విశేషము లకు 
సరిమ్మ ర్గ [०६ సూచనలు చూడుడు, 
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మున ఓడినవానికి, శోకము, వ్యాకులత మున్నగు భావములందు, దీని నువయో 

గింపదగును. దినిని "|కాంతముి అని ఇతరులు సేరొ_నిరి. 108, 109 

( యోగక్ళతము.2) 

ఒకకాలు మడిచి, రెండమవానిని కొఠచెము చాచి, శిరస్సును కొంచెము 

వంకరగా: र्ठ) మునకు దార్చి కూర్చున్నది చింతాకృ్ళత మగును ఇది చింత, 

వియోగము, మత్తు మున్నగువాని యందు వాడనలయును. ఇతరులు దీనిని 

“మదాలసముి అనుెపీర విలిచిరి. (చింతాకృతము-లి) 1 10, 111 

23 2855249 ठँ మోకాళ్ళను శకౌగిలించుకొని వానిమీద గడ్డమునానించి, రేవా 

నును ముద్దగించుకొని యున్నది, అవహిళ్థమనబడును. ఇది ఆకారగోవనము, 

१43 , ధ్యానము, ని|ద, మొదలగుచోట వ రించును. (అవహిత్లము_4) 112 
A > .~-० © 

నమము, |పసారితము, ఉద్వాహితము, వివర్తితము, నతము, ఆకుంచితము, 
అని పరున్న వాని స్థానములు ఆరు, | 118 

ముఖము 'వెలికిలిగా కాలుసేతులు చక్కగా బాచి పరుండు సమము (68 

వినియోగము స్పష్టముగా శేదు) (సమము-1) 114 

భుజమును తలదిండుగా చేసికొని మోకాళ్ళను చాచి శయనించునది [रेण 

తము; ఇది సుఖముచే నెక్ఫుదిగలవాని 009९8८0 వచ్చును. 115 ` 

( (పసారితము-2) 

మూపున శిరస్సును చేర్చుకొని, మోచేతిని నేలమీద నిలుపుకొని పరున్నది, 

ఉద్వాహితము; ఇది. ఆస్థానమందు లీలగా చేయబడును. 116 

(ఉద్వాహితము_లి ) 
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-అధోవదనమాధాయ సంవి శేద్య| త తత్ స సుతమ్ 

వివ_ర్తితాభిధం తతి [స్యాత్ £ | రోగశస్తాఫిది పీడిత, 114 

(२४ 0253-4) 

{5 హా १९९ యో జం (పసార్యచ మని "గదా 

నిదా యేన్న+తముద్దివ్షం తదాలస్య (శమాదిషు. (నతమ్-6) 

लश జానునీ వి భత్ వపుశాకుం చితం యదా 

సుప్యాదాకుంచితం [పోకం తదాళీ తేన పిడి తే. 119 

( ఆకుఠ చి తమ్-_6) 

స్ర్రీకాం స్తానొని 

ఆయశతాఖ్యావహిళ్లా శ్వ[కాం తాని (8९8 యోషితామ్ 

సానాని మునినోకాని, తేనె వాశాపి చేతి తు 120 

(బువతా౭.న్యాని కతిచిక్ నూచితాని, గతాగతమ్ 

వరలితం “మో టీతా భిఖ్యం ఏనివరి తనామకమ్ు 

| 29 ४० చేతి నంభూయ నుర? » త్రాని చత హా 121 

య [తపా దస్సృమ के వ్య 8, వామ Ss (శో న్నతో భవెత్ 

పా తో తౌ నో గుల్ఫ © 8 ९ మధ్య 5 లేనోరః సమున్న తమ్. | 122 

(> నన్నో మూ్లిఖురోగః స్వాత్ నితంబ పాణిరున్న छ 

అర్థ్హచం|దో ; రతాహాసో వామః, తన్మతమాయతమ్. 128 प = ५ । | ॥ 

కాయసాాాయమనాత్ ; అస్య దై వతం కమలాలయా; 

నిర్యర్థ क 'చింతాయా మా వావాన విసర యో: 124 

(कच द స్య ప్ర ने ంజలి పఏమోచచే 

గాంభీశ్య| పభ వే మౌసోతరొనాదాధభీదం భవేత్ (ఆయతమ్-._ 1 | 1 కో 
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ముఖము బోరగిల బెట్టి, శయనించునది వివ 6 8:53; 86 రోగము, గాయము 

ఇత్యాదులచే నొప్పిదిన్న వారికి వచ్చునది. (వివ ర్శితము_4) 117 

విగువుదప్పి జారిన చేతులతో ఇంచుక చిరుదొడలను చాచుకొని ని |దించుట 

నతము; అది ఆలస్యము, [శమ మున్నగువాని యందు. (నతము-ర్) 118 

మోకాళ్ళు కరచుకొని, దేహము ముడుచుకొని ని దించునది ఆకుంచేతము; 

అది చలిచే పీడితుడై నవాని 2) 2532535. (ఆకుంచితము--6) 119 

&, ల स నములు 

ఆయతము, అవహిత్లము, అశ్వ[కాంతము, అని (९ ने "5२९9 మూడు 

భరతముని వచించెను; కాని అతడే “అథాపిచి (ఇంకను) అని (భ.నా.శా. బరోడా 

>. అధ్యా. 10 = ण 1 60) మరికొన్ని నూచించెను; అవి గతాగతము, వలి 

తము, మోటితము, వినివర్తి తము, |పోన్నతము, _ అనునవి; మొ_త్తము ఎనిమిది 
స్థానములు; వానిని బివరింతుము. . 120, 121 

కుడిపాదము సమముగా, ఎడమపాదము ఏటవాలుగా మీదికెత్తుకొని యుండ 
వలెను; చీలమండ _ మడమలసందు ఒకతాలమంత యుండదగును. ఎదయెత్తుగా 

నుండవలెను; ముఖరాగము (పసన్నము; ఉన్నతమైన నితంబముమీద 'అర్షచం ద 

ముగా కుడిచేయి, ఎడమచేయి లతాహా 25333 = ఇట్టున్న ది ఆయితమనబడును - 

శరీరము నిట్లనిలువుగానుండును గనుక. దీనికి చేవత కమలవానసిని లకి. ఇది 

చక్క_గా చూచుటలందు, చింతించునపుడు, . ఆవాహానవిసర్ణనములందు, రంగ 

మధథ్యమును పవెశించుపట్టున, పుష్బాంజిలి సమర్పించునపుడు, గాంభీర్య మువలన 

కలిగిన మౌనమున, జెదరించుట మున్నగు సందర్భములందు వచ్చును. 

(ఆయతము-1) 122,.128, 124, 125 

2, 
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అన్య పాదకట్ వా వ్య త్యాసాదవహిత్లకమ్ 

అన్వర్థమ వహిశళ్లాఖ్యం (ఖభా భావ నంనూచనాద్భవెత్. 

అధిదై వత మేతన్య च మహిషమర్ద నీ 

నల్లావే నవాజే छठ వరితోషే వినిశ్చయే. 

ss యా त्वै टि ఖా రా౦దా గి రూప లజ్జ యాం त्वे ౦|ద థ్ గరగ ९ త పకా 

వరస్వాగమనోత్క_ంశా పీజాదావిదమి ష్యే, ( అవహిళ్ళమ-2) 

అంచింత దక్షిణం పాదం యదానూశీన మావ్వ్యాయమ్ 

మస్థితస్య వాదస్య పారిభాగే వనికి ఫెర్ 

యద్యా స మాఖ్య మేవాత్మ పాళ్చే ९ छ లెన స మిక 

య | क ० [७१० మేతత్ స్యా చెతకేనాశ్యాధిరోహాశాత్. 

పాదో2.|తానియతః |పో_క్తః उ 88 సంశయితాత్మభిః 

అం చితో౭ (కాథవా నూశచీ మతో ద&ిణ ఏవ నః. 

యతో౭.శ్వారోవాణారం ఖే మంగలస్వాభివృద్దయే ; 

దజిణేనాం| ఘిణా షాదకటకా (కమణం పరమ్. 

అధిదైవత మేతన్య సృృతాదేవీ సరస్వతీ 
పువ్బ_న్సబక సం| గా హా విట పస్వ్యావలంబన 

వీశ్రానాం ६) [४ >> తన్న రాణాం వినియోజ్య 

( ९०४९ [ऽ ००४5-8 ) 

గంతుం చరణముత్ क. మరగ్యేగీతాదిపేతుసా 

హాస్తాద్యభినయం యత నర్తకి |వ్రవితన్వతీ. 

గతిస్టితి నిరుద్ధాత్యా తీ షత తత్సారద్గతాగతమ్, 

సం(భమ |పభృ్భృతావన్య వినియోగః [పకీ ర&ితః, 

( గతాగతమ్4 ) 

126 

127 

128 

129 

180 

181 

182 

188 

184. 

185 

°2 ०>-०-ख-० # షా నా వా (ए 4 లోని యో పా హ్ छ ०३०0 అను ము[దిత © 25240 छे) ठ వద్ది వా. |ప, లొని యో పాఠము 

సుగనుము. 
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ఆయతమందలి పాద-కటే_వా_నముల కుడియడమలు మారినది అవహిత్త్లము, 

అవహితమను భావమును సూచించుట ठ 68 >€ సార్థకము. దీనికి దేవత మహిష 

మర్దనీ దేవి. చవాజనల్లాపము, ఊహించుట, సంతోవము, నిశ్చయము, లజ్జ, మిక్కిలి 

సౌభాగ్యగర్వముచే తన్నుతాను చూచుకొనుట, వరునిరాకకై ఉత్కంఠతో 

చూచుట, - ఇత్యాదులందిది పయోజ్యము. 126, 127, 128 

(అవహిళ్ల ము 

అంచితమైన కుడియడుగు నూచిగాచెసి, సమస్థితిలో నున్న యెడను కాలి 

మడమ |కక్కలో సెట్టవలయును; లేదా కుడికాలు సమముగానే యుంచుకొని, 

ఒకతాలమంత విడదీసి, దాని|పక్కులో నిలుపవలయును. దీనితో గు|రమునెక్కు. 

దురుగనుక 88 అశ్వ! కాంతమనబడును. 129, 180 

ఇక్కడ కొందరు సంశయస్వభావముగల వారు, అంచితసూచీపాదముల విషయ 

మున కుడి ~ యెడమలను నియయము లేదన్నారు; కాని మాయభి| పాయమున 

కుడికాలే తగినది. ఎందుకనగా, గు[రము 'నెక్కు.నపుడు ముందుగా మంగశళాభి 

వృద్దికై కుడియడుగుతో కాలి కడియమును _-అంకవన్నెను - మెట్టుట మంచిది 

గనుక. 181, 182 

దీనికి సరన్వతీదేవి యధిదేవత. పూగు త్తిని గహించుట, చెట్టుకొమ్మను పట్టు 

కొనుట, నీచులగు నరులు వి (४2००२०९) ~- ఈ సందర్భము అందిది |పమోగింప 

దగినది. (అశ్వ కాంతము.=లి) . .,; 188 

గమనమునకై పాదమె 8, పాట మొదలగు కారణముల చే, 5 दुह 'హాస్తాద్య 

భినయము చేయుమనే, గతి, స్టితి- రెండును గాకుండునట్లు నిలుచుట గతాగతమన 

బడును; సం|భమము మున్న గువానియందు దీనిని (పయోగింపనగును. 

(గతాగతము--కీ) 184, 185 
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కించ దవ్షవలమానాంగం పదం వలన పార్భ్యగమ్ 

భూమిస్సృష్టకనిష్టంచ భూమిగాంగువకం పరమ్ 
९/९.) © © 

కుర్వీత వలితం |పో_క్షం సాభిలాషవిలో కితే. (వలితమ్5) 

అర్జాంగులితలః పాదః కుంచితో౭.న్యః సముర్గితః (సమస్థితః 91 

ఊరో కుంచితపాదన్య పురతః కర్కట, కరః 
నో తా చా మా సూ ५. 7 యత త 2८ థిఖ్యం కామా వసి సు క్రీ రితమ్ 187 

(మోటితమ్-6) 

అస్మిన్న ంగపరావృత్వ్యా పృష్షతో 28ॐ © 253 | 

తద్భేదః స్వాదముప్యూ్యపి వినియోగస్తు పూర్వవత్ 188 
| (28> 557) 

సమసాదతలా (గాథ్యా మంగులీనాం త ©. రపి 

ఆయతీకృత్య. గా|త్రంచే_త్తిష్టేత్ సాక్ |పోశ్నతం తదా , ` 189 

నాసికాద్వయసే తోయే | హూర్ద్వానా]? మంతరీత్ష కో 
0) 

| = ००४ [= | 25 > | >| ఫలాది (గహాశణాదిమ. 140 

( పోన్న తము) 

మండలాని 

విచి|తభూషాూ ९४ क ०७.०9 జ 

కా (రా వ_ర్తనాల (2४ ध (భమరాలకాభా 

సం|కాంతకాంతిః విహృ తాభఖిరామా | | 

860 ण మండల రాజిరామా. | 141 

` 1. “ఏకః సమో౭ం౦|[ఫఘీరన్యస్తు కుంచితోర్ధతలాంగులిః' అని సం. రత్నా. (౭౧౦౭౧) 
'సములట్టితః" అను ముది. పా. సరిగా తోవదు. కనుక నా యీ నవరణ నూచన, 

2. णषु (వా. |వ. వరివమ్య ठ నూచన యిది. 

8, 4. నవరింవు సూచన నార్షి. 
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చేవాము కొంచెము (పక్కకు తిరిగియుండి, తిరిగిన |పక్కశకే కాలు మొగమై 

చిటికెన (వేలు నేల సోకునట్లుండగా, ఇంకొకకాలు బొటనవేలు నేలతాకునట్టుం 

డుట, వలితము; ఇది అభిలావతో చూచునపుడు [పయోజ్యము. 186 

వలితము5 ' ५) 
ఒకపాదము వంగి 'వేళ్ళునగమూనిన అరకాలితోనుండి, ఇంకొకటి సమసితిలో 

నుండి, వంగిన పాదము తొడముందు కర్కట వా_్తమున్నచేో అది మోటితము 

కామావనలందు దిన్ పయోగము (మోటితము-ర) 187 

8 స్థానమందు అంగములను వెనుకకు |తిప్పినచో వినివర్హనము. ఇది దాని 

'భేదమగును; వినియోగము దానివలెనే (వినీవ_ర్హనము-7) 188 

Lf 

` సమపాదముల అరకాళ్ళ తుదలందు, |వేళ్ళయడుగు భాగములమీద, జేవా 
మును పొడిగించి నిలుచుట, |పోన్నతమగును; ముక్కు_దాక వచ్చిన నీటియందు, 

ఎ ख పాత్రల లోవపలిభాగము చూచునపుడు, పొడుగరికి రొరకదగిన 253 826 

నున్న పండు, మొదలగువానిని శీసికొనుట్క ;మున్నగుచోట్ట. 6 29 ठेठ ०25 

(|పోన్నతము-ర) 189, 140 

మండలములు 

| వింతసొమ్ములు గలిగి నుక్రుమారమెన శరీరము గలిగి, . నుడివంటి నాభియు 

తు మెదలవంటి అలకలును గలిగి, నడకసొంపులుగల విహారముచే అభిరామయెన 

రమణివంటే మండలపం కి 'ని (విచి|తము, అనితకు, ९७३9 - © >30, [భమరము, 

[కాంతము, వివ్భాతము ~ అనుశేదములచేె రమ్యమెనది మండలపం &, ) నిరూ 

పింతుము, m9 | | | 141 
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పారంప ర్వేణ బార్రణరేం మేండలం 5९) గుంఫితమ్ a J 

"చా कऽ २9 285० తీనాం న కన్య నయనోత్సవః. ణః 142 

వో తోశా 8 [పయోగ ५ [పొ చు ए ॐ మండలా న్యపి 

భమాన్యాకాశగానీతి [వసిద్దాని తదాఖ్యయౌోా 148 

% 
యథాయోగం యథాళోభం సర్వశ(స్త్రవిమోచనే 

న ర్వాణ్యపి గదాయురే [పయోజ్యాని యథో చితమ్ 144 

| ४2 ए "४:०6 పిషకుటం చావగతాడితే 

ఏలకా కీడితాధ్య రై ఆవ రం శకటాస్యకమ్ 145 

సమోసరితమి శ్యేవం द "253 [బూమహే దళ 

सज మతి |కాంతర్ల_ దిడపాదమలాతకమ్స్. . 146 
| ' eens lt ihn. TO : | 

విచి [తం వివా తం పహామబాంధం లిలితనంచరమ్ 

(కాంతం లలిత మెశళాని దశాకాశభవాన్య 

1అం| ఘేర్వి శేషం -నీభ్భ్ళతాః [?] చార్యః పుంస్య|త సమృతాః. 147 

దశభామ మండలాన్ని 

4.1 1 

ద&ిరాం 22९80; వామం స్యందితం దకిణం పునః 

శళటాన్యేం, తతో పామమపస్యందిత మాచశేక్. ` 148 

దక్షిణాం {838० తత ద్విః |త్తికం పరి_ర్హయేక్ 

వ్రామంతు స్యందితం,, సవ్యం: శకటాసారిథభిధం తతః, {4 

నామం చాషగతిం సవ్యం | ४2560 స్యందితామపి 

ఆదధ్యాచ్చరణం ०२०४ భమరం తదుదావాతమ్. 150 

( |థమరమ్- 1 ) 

1. ఈ శోకపాదము (వా. |ప్ర. లో చాలా చెడినది. పరిమ్క ర్ల ఊహించి స్లూచింఛిన 
లా యిక్కో-డ శెలిగింపబడినది, 
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పరంపరగా చారులను అందముగా కూర్చిన మండలము, వేరు వేకు జాతుల 

స్రావులతో కూర్చిన సరమువలె, ఎవరికన్ను. .తనియింపదు, ? 142 

పయో గితచిన చారియొక్క |పాచుర్యమ్లునుబట్టి మండలములుగూడ భౌమ 

ములని, ఆకాశగములని, ఆసేరితో |వసిద్దికెక్కిశవి,.. ..... 2 148 
+ 

pe 
% 

అన్ని శస్త్రములు వేయుటయందును సందర్భము ననుసరించి, అందముగా 

నుండునట్లు వీనిని |పయోగింపదగును; గదాయుద్ద్ధమందు అన్నిటిని జాచిత్యము 

కొలది వాడవచ్చును. a .,-- 144 

| (భమరము ఆస్క_ందెతము వషకుటము, చాషగచము, అడితము ఏలకా కీడి 

తము ९९९ >> ఆవ రము శకటాస్యము స్హమోసరితము, - ఇటు పది భామ 

మఠడలములను చెప్పుదురు 

५८. సూనీవిదము అతి|కాంతము దండపాదము, అలాతకము, విచి|తము విహృ 

తము ०5० ०९65539 లఅనితసంచరము [5००९ లలితము-ఈ 2560433 € 5 ण्डे ̂ 

మండలములు. 

అడుగుల (+ లతణములందు నిగ్థేశింపవలసియుం డుట చేత చారీనామ 

ములు ఇందు పుంలింగములుగా అడుగులకు 'వాడబడినవి. . 146, 146, 147 

“ “` ॐ6 భౌమమండలములు 

కుడికాలు జనితముగా, ఎడమది న్రందితము చేసి, మరల కుడిపాదము శకటా 

స్యముగా, ఎడమది అపన్యందితముగా చేసి, కుడి|పక్కు (22536 చేయుచు, చెండు 

మారులు [8७ =>) తిప్పి, వామపాదమును" సకం ధితముగా , ద&ణ పాదమును 

శకటాన్యముగా, వామమును చాషగతి కలదిగ్వా, ఇతరమును |భమరిగాను, 

స్యందితముగాను చేయుట భమరమనబడును. 148, 149, 150 

(|భమరము Pa 1) 



£64 

` ठ (భ్రమరీ, सैः మతం (మే౭డ్డితం ?) | భమః 
దఠీణాం శక € ग మూ రూద్వ్భ ० 88 2535 5. 

न कत. ० | భమరీం, దకిణం పునః . 
స్యందితం, దకషిణాదన్యతఈశకటాననమేవతర - = ^: a 
సా రజ ४ ५&40 పాదమాస क = 1 । a श oe “లిక. न ध ध | न 

స, 3 (ఆస్కంద్లితమో=ల) : 

నూచీ (చీం 2) సవ్యమప|కాంతం వానుం, తదనుదకిణమ్ + == ` 3० 

భుజంగ తాసితం, వామమవుపి తం రచయన్ మువుః a 

2890८६९० పూరయేద్య్య|త పిషకుటం తదీరి ( ९८०6352 ॐ) | 198 

लठ పశాషగ తెః పాడై 8 మండలం పరిపురయేత్ , ` “rus 

{कर తత. చతుర్దిక మిదం చాషగతం .మమ.? + 

(చా షగతమ్-క్వీ 

పొర్భ్వ| క్రాంత|క్రమం సవ్యమావర్తం న్యందితంచ తమ్ ` “క 
| శక టాస్యం తతోవామం, నవ్యం బాషగతిం తతి; ध 155 

| (-4 1 ध ५ వు my క Sas ५ 4. ग మముడ్డిత, మన్యత్తు (० १) కుర్వాదధ్యర్థికం తతః 
బామఘంతు శ్మశముర్రర చాన్యత (నరం १) స్యందితం తెన భూతలమ్ 

యనస్మిన్నా సాల యే చేతక్ పరికి రిత మడితమ్. (అడ్డితమి-5) 156 
^ भ, + hs 

సూ చీషిర్ధెర్భహీసం ह. ठ 88 क రపి . Mr eas Ee 

వూన్హో [8 వివశ్తెళ్చ నూచీవిదాపవిదశె * జ జ rg 

మండలం తత క్షమా తా ర్య మేలకో క్రీడి कण्डुर ౩ =... $7 | 

ISO 9 (వలకా కీడితమ్6) 

wt ts CL se ee 
1. "क्क వాడి కో భవేక్ కార్య క వివ धर) అని क. నా.శా (౧౦-౪౭) - 

సం. రత్నా. కూడ धरः (2=౧౧౫౧) మా. రా. కవిగారి భరతకోశముచాషహా 

రించిన వేమభూపాలుని సంగీత చిం తామణియందును లకణమిజే. కనుక ఈ నవరణ 

నూచించితిని 

1. “గతము మతమ్' అని నావది [వా. (ॐ; అదే కము. 
[के] NR: जि 
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కుడిపొాదమున |[భమరి, వామహౌదమున అడ్డితమును, |భమరమును, ఆపె 

శూడీది శక టాస్యముగాను ఊరూద్వ తముగాను, ఎడమది అధ్యర్లముగాను 

(భమరిగాను నడిపి, మరల కుడికాలు స్యందితముగా ఎడమది శక టాస్యముగా 

ఆ క్రాలితోనే నేలను స్ఫుటముగా అప్పశళించుట ఆస్కందిత మందురు 
व्क ४ "1 (ఆస్కందితము-2) 161, 162 

శ च 

వలకాలు సూచిగా, డాకాలు ©| కాంతముగా చేసి, ఆమీద కుడి యెడమ 

పాదములు రెండును భుజంగ|తాసితములుగా నడపి, ఇట్లు పలుమారు చేయుచు, 

ముగింపవలెను. అది పిషకుటము, (పిష్టకుట్ట ముకి ) 158 
श). అ €3 €) 

అడుగులన్నియు చాషగతములుగానే నడపి, మండలములను ముగింపవలెను. 

ఇందు నోల్లు దిక్కులను తీరుగవలెను. ఇది చాషగతమని (నా) మతము. 184 

(చాషగతము-4) 

५ 'దజిణపాదము పార్ళ వ్రకౌంతముగా ఆవ ర్రముగాను న్యంచితముగాను చేసి, 

ఆవై వామము శకటాస్యముగా, దకిణము చాషగకిగా తీర్చి, తరువాత వామము 

జడ్డితముగా ఇతరము అధ్యర్థికముగా సాగించి అందుమీద చామమను (భమర 

ముగా, (6 & >>> స్యందితముగా నడపి దానితో చేల నప్పశింపవలయును; ఇది 

అడ్డితమనదగును, (అడ్జితము-6) 155, 156 
wy कः జ rg 

a + $ र 4 Kk అ ~ = 

“నేల నంటుకొన్న పాదములతో క్రమముగా సూనీ 'విద్దములు,.. పలీకా| కీడిత 
ములు, పూర్ణముగా |భ్రమరములు, మరల సూచీవిద్ధములు, _ అపవిద్దములును 

నడిపి, మండలము తీర్భవలంును. కిది వలకౌా|క్రీడితము. .  , 187 

(5% ७१ కీడితము..6) 
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విధాయ చరణం సవ్యం జనితం స్యందితం. క్రమాత్; 
क 3६०४ २२०. శర టాస్యమనం తరమ్. “+58 

~ 

256 చతురి & )->33०९8९ |భథమణం [కమా नी क 

०2० [ తాధ్యర్గమిదం {> ०५७ 8 యుదే [పాయేణ కీరితమ్ ` 159 

(అధ్యర్షమ్- ) 

(పథమం జనితం వామమూరూద్య 9 3 ८5 

శకటాస్యం. తమేవేోరూద్వ్ర_త్తం ०१४० పరమ్. | 160 

Sins స్యందితం వామం శకటాస్యం తథేతరమ్ 

(భమరీం చరణం కుర్యాత్ కృత |త్రికవివ_ర్తనమ్, " 

' వామం చాపగతిం యత తదావ_ర్హముదావ్భాతమ్. 161 

దతిణంర' జనిత్రం కుర్యాదూరూద్వ ఎ తం త మేవచ 

శకటాన్యం క మేణాథ వామం స్యందిత సంజ్ఞ తమ : gal 

శకోటోసై ౮ స్తతః పాదై ర్యండలం పరిపూరయేత్ ` ५५ 
యనస్మిన్నే తత్స మాఖ్యాతం శకటాస్యా ఖిధథం బుధ 8 168 

mn | (శకటాస్యమ్- ) ५ 

सनष 8 న్థితస్థాచే (సమపాదే స్థితః స్థానే १)1 సంపసార్య తథాకరౌ 
..8.( 8 22 వ మూర్దతలా వెళావా "तदु ర ద్వే పితా తీపేత్. ..4 . “ 164 

౧ 9 

1 

। rn తతస్సవర (98) మాభా [ग] [కమళో భే ङ = (५९ Shs 

; పంద „4८ 
చరణాభ్యాాం స్టితావరోం-వామంత్య| त (పసార డక? == 2౪ buG 

చేకురీ + (ఖా మేత సమోాసరితనంజి २४8, ] 63 

>= 

(సమో సరితమ్-- 1 0) 

1. మ్ముదితపాఠళము అనన్వితము. సవరణ నా నూచన, 

ध 9९" అర్థము లేనిది. ఇతర| గంథములందలి నిరంతర” శ బ్లమునుబటి యో సవరణ 

నూచించినాను. (భ. నా. శా. ౧౧.౫౪; సం. రత్నా. ౭.౧౧౬౪; భర, కో, వేమ 

i భూపతి సంగత చింతామణి లక్షణము, (5 22 छ० 6 02590८६ © 0" కింద.) 
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కుడిపొదమును జనితముగా, స్యందితముగా त्र చేసి," తరుచొత వామ 

పాదమును ९८60 కముగా, కుడిపాదమును శక టాస్యముగా నడిపి, క మముగా 

నలుదిక్కు.లను మండల|[భమణము చేయుట అధ్యర్షమగును; 86 |పాయికముగా 

యుదమున [ప గింపదగినదందురు (అధ్యర్షము..7) 158, 159 

మొదట. ఎడమకాలిని वि ఊ ८० १८९ 9 _త్రముగా, తరువాత కుడికాలిని 

శకటాస్యముగా, ఊ రూద్య ఎ్ర_శ్రముగా, మరి యెడమకాలిని చాషగతిగా, కుడి 

కాలిని స్యందితముగా € > ఎడమకాలిని శకటాస్యముగా కుడికాలిని (తికము 

[తీప్పుచు (భమరిగా ఎడమకాలిని చాషగతిగా, నడపవలయును; అది ఆవ రము 

(ఆవ ర్హము-ర) 160 161 
శి = 

(":దకిణపాదమును. | క్రమముగా జనితము ఊరూద్వ త్రము, శకటాస్యమునుగా 

చెసి, ఆెసి వామపాదము స్యందితము ठ, శకటా గ్రిపాదములతో మండలము 

ముగింపవలయును; ఇది శకటాస్యము. (శక్రటాస్యము 9) 162, 168 

సమపాద స్థానమందు నిలిచి, అరచేతులు మీదుగా । వా స్తములను 'చేరికగా 

८96), ఆవేప్టితమును, ఉద్యేష్లితమును చేసి, కటితటములందు సెట్లవలను; ఆె 

కమముగా  కుడియెడమ పాదముల గే స్థితావర్డచారిని చేయదగును; ఆె 

ఎడమ కాళిని ముందుకు చాచి, నలుదికు),-లను చుట్టవలయును; ఇది సమో 

సరీతము. (సమోసరితము..10)  . 164, 168 
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వావుం నూశీం [పకుర్వీత శదేవ|భమరీమపి | वि 

| రా छण తో | "y దత&ీణం ప్రార్భ్వతః [8 ०९ మతి [కాం తం తతో౭ పరమ్ 166 
సల 

©>) మప కాంతం వామం, వామేతరంపునః 

चेष्ट) ९|७०० తాభిధం ०४०|ॐ 245०.8) 2) ९50 తదుచ్య తే 167 

(నూ శచీవిదమ్1 ) 

జనితం చరణం కృత్యా శకథటాస్యంచ దకిణమ్ gig 

ఆలాతశుపరం, गे "छ>§ {5००० © &.&> మాచరేక్. ` 168 

వామం సమాచశేత్సూచీం, పార్వ [७००९४०४० దకిణమ్ 

వామపాదం తతన్ఫూచీం, అవ| కాంతంతు దతిణమ్ 169 

నూచీం వామే౭ను'కుర్వీత, సప్యేన |భమరీమపి 

తెనోద్య > చ్, మలాతంతు చామన కరణం తతః, 170 

९६० సవ్యేన వామేన చాహ్యతో (భమరీం భజేత్ 

అతీ| కాంతం తమేవాం[ఘిం దండపాదంతు దకిణమ్ 

యన్మీన్నిదమతి కాంతం వ్యాయామే పరికీ ర్రితమ్. 1171 

(అతి|కాంతమ్-2) 

ప" ` ©, ह -5 8 न దండపాదం 'తమేవచ 

- -कण्ॐॐ० నూశీం ४ సవ్యముద్వ్భ త సంజ కమ్ 172 

అలాతం వామతః పాదం, పొర్భ్వ|కాంతంత్తు సవ్యతః 

ధుజంగ| తాసిత్రం తద్వదతికారతం తథేతరమ్ १८ 
es TA 

దఠిణం దండపాదంతు, వామం సూశీమనంతరమ్ 

,,తమేవ |భ్రమరీం కుర్భుః, దండపాదం ४६6४0. =` 174 

(దండపాదమ్-లి) 

1. “వామేని అను నావద్ది |వా. [వ. పాఠము మేలైనది. 



మకాఢవ అధ్యాంరును 169 

పది ఆకాశమండలములు 

- ఎడమకాలు నూచిగా, భమరిగా చేసి, కుడికాలిని పార ్వ్వకాంతముగా, 

ఎడమకాలిని అతి కాంతముగా, కుడిది నూచిగా, ఎడమది అప|కాంతముగ, కుడిది 

జురల ने ८९ नर చేయుట సూ చీవిద్దమనబ డును, 166, 167 

(నూచీవిద్దము-_! ) 

దకిణచరణము జనితమును, శక టాస్యమునుగా చెసి, వామము అలాతముగ, 

దకిణము పార్భ్వ|కాంతముగ చేయవలెను: €> వామము నూచి, దక్షిణము 

పార్ళ్వ(కాంతము, మరల వామము నూచి, దక్షిణము అపకాంతము, వబామము 

సూచి, దకిణము |భమరి చేసి, దానిచే ఉద్వ _త్రకరణమును, వామముచే 

అలాతకరణమును, దశిణము చెత ఛిన్న కరణమును చేసి, వామమున బాహ్యా 

[భమరి చేయవలెను; పామమును అతి|కాంతముగా, దక&ిణమును దండపాదముగా 

తీర్పవలెను; ఇది అతి|కాంతము. వ్యాయామమున ఉపయోజ్యరము. 

त (అతి కాంతము-8) _ 168, 169, 110, 171 

వలకాలు జనితమును, దండపాదమునుగా చేసి డోకాలు సూచియు, |భ్రమరి 

యుగా చేసి, వలకాలు .ఉద్య్వ సత్రము, డాకాలు అలాతమునుగ. చేసి, వలకాలు 

ఫార్భ్వ |కాంతముగను, భుజంగ తాసితముగను సాగించి , ఢాకాలు అతి| క్రాంతము గ 

వలకాలు దండభిందముగ నడిపి దానితోనే తరువాత [४2०6 చేయవలయును. ఇది 

దండపాొదము. (దండపాదము-శకీ) | ‘172, 178, 114 
॥ 
ee: 
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పార్భ్వ|కాంతం తతస్సవ్యం, తస్మాదన్య మలాతకమ్ | 175 

ఫట్ కృత్వః స + ऽक చారీరావ_ర్తయన్నిమాః... 

షా T 
| ०0 & ए-० పరి|భమ్య ९8 छ ౯ ఏ దవి|క మైః 176 

అప | 5०९४० | ప్రనస్స వ్య మతి (కాం తం తథా౭ పరమ్ 

... (శ్రమర్యాఖ్యంచ కుర్వీత య| తాలాతముకశంతి తత్. (అలాతమ్-4) 177 

"న దక్షిణం' ठ కుర్యాదూరూద్వ త్రం తమేవచ 
అవరం స్యందితర పార్భ్వ|కాంతం తదనుదకీణమ్ 178 

~ ५५ ~~ 
RE 

వామం. సూచీమప|కాంతం దకిణం చరణం పునః, 1 

భుజంగ|తాసితం వామ్కమతి [కాంతం తతోడపరమ్ | 179 

ఉద్వ_త్రేమముమేవాం[ఘి, మలాతం' వామమాచశేత్ 0. 

रेष्ठ) ప్రకాంత[కమం సవ్యం సూ చ్రీమన్యమనంతరమ్. 180 

>¢ దకిణం వామమప|క్రాంతో కమాచరేక్ 

యత తత్సత్ విచి|త్రాఖ్యం యోగ్యాయాం వినియుజ్య'ే 18| 

(२००७-४) 
కుర్వీత 8.० సవ్యమూరూద్వ > తమేవచ 

స్యందితం వామ, ముద్వ్య్య, త్తం. సవ్యం, వామమలాతకమ్. 182 

॥ సవ్యం సూీం పునర్యామం, పార్శ్వ! కాంతమనంతరమ్ 

| ఆశి పం |భమరీ (రీం ) దండపాదం సవ్యం (కమా తతః ` 188 

వామం. నూశీం (భమరా భుజంగ] తాసితా ఖిధమ్ 
\ RS a4 శ ‡ { 

3 ४ 

వ్యం వామమతి|కొంతం, యస్మిన్ తద్విహృతం 25328653. 184 

| ( వివ్భాతమ్-6) 

1. “యంత్విమాళి అని ముది. పా; 2:66 'విద ధ్యాత్ కుర్వీత ' అను ఇందలి 

యేకవ చన |కీయలకు తగినది; నావద్ది |వా. |వ. లోనిది. 

2. 'సవషవామముతి| కాంతా" అను ముది. పా. అన్వయింపదు. ఇతరలాత ణికుభ 

నన్లుసరించి యీ సవరణ సూచించితిన్ని. 
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కుడిపాదమును నూచిగా, ఇతరమును అతి [కాంతముగా చేయవలయును; ९.२ 

కుడికాలిని పార్భ్వ|[కాంతముగా, ఇంకొకకాలిని అలాతముగా చేయదగును; ఈ 

చారులను ఆరు మారులో, పడు మారులో ఆవ రించుచు, లలితములై న పాద 

గ్గతులచే నాల్లుదిక్కులను చుట్టివచ్చి, మరల 'కుడిపాదమును అష క్రాంతముగా, 
ఎడమదోనిని అతి[కాంతముగా చేసి దానితోనే |భమరి చేయవలయును; ఇది 

అలాతమందురు. (అలాతము-4) 175, 1416, 177 

| ద&ిణపాదము జనితము, ఊరూద్య >) स, ०2692529 స్యందితము, దశకి 

ణము పార్భ్వ|కాంతము, వానమము నూచి, ద&ిణము అప|క్రాంతము, వామము 

భుజంగ| తాసితము, దశిణము అతి (కాంతము, ఉద్య _త్తమును, చామము అలా 

తము, ద&తిణము. పార్వ కాంతము, వామము నూచి_ఇలట్లు నడపి ద&ిణపాదము 

మెట్టి, వామము అష కాంతముగా చేయవలెను; ఇది విచి|తమనబడును; వ్యాయా 

మమున దీని వినియోగము. (విచితము_5) 178, 179, 180, 181 

కుడిపాదము జనితము, ఊరూద్య >) ९25 ०९62525 స్యందితము, కుడిది 

९ > 5, ఎడమది అలాతము, ८286 సూచి, ఎడమది పార్ళ వ్రకోంతము, 

ఆపె కుడిది క్రమముగా ఆతీపము, (భమరి, సూచియు, ఎడమది నూచి, (భమ 

రియు, కుడిది భుజంగ| తాసితము, ఎడమది అతి|కాంతము ae ఇట్లు నడుపుట 
ars} 
వివ్భాతమగును. (విహృతము-6) 162. 188, 184 
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। నూశీం వామేతరం కుర్యురప|కాంతమ ఛా ద్ 

దండపాదం తత స్సృవ్యం + నూచీపాదంతు వామశః. 

` తమేవ (భమరీం, गोण्ड కాంతం వామేతరం తతః 

‘- 

ఆతి వేం దండపాదంచ' చామం సవ్యం యాఖా [క మమ్ 
ए > ५ 4 ~ 

ष्पद) ० తతస్సవ్యం ण्ये 338 మపి 

€ ००0 - తఛావామం పార్భ్యు (కాంతంచ దకిణమ్, 

అతి| కాంతం పరం యత వామబంధం తదిరితమ్. 

( వామబంధమ్-__7 ) | 

Ee పిజా నుక్భతం కుర్యాత్ పాదనూశచించ దకిణమ్ 

(కాంతం తతో 2.హ్యన్యం పొర్భ్యు|కాంతంతు దశ&ిణంవం. 

అతి| కాంతం 8 > న్యం పాదనూశీంచ ९८ &, ९०६ 

అతి| కాంతం తతోవామం పార్భ్య్వు|కాంతంతు దతిణమ్ 

వామం పునరతి కాంతం ఛఇన్నాఖ్యం కరగాం తతః 

బావ్యా[భమరకం వామమస్మిన్ లలితనం छ ठ. 

(లలితనం చరమ్.రి) | 

దడి చరం. సూచీమతి[క్రాంతం తథా౭. పరమ్ 

` కుర్యాత్ .సవ్యంచ చామంచ పార్ళ్వు[క్రాంత| క్రమం తతః. 

 పర్యాయెణాథ చారీభీ రేతాభీ పరితో (భమన్ 

సూశీం వామమప [కాంతం కు ర్యా త్స వ్య మనంతరమ్ 

తతః 435०8845 9 గతా మండలాకారతో (क > 

య/[తకాంతతరం [కాంతం వ్యాయామే నృ_త్తకోవిడై ४, 
( [००४९-8 ) 

181 

188 

169 

190 

198 
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దతిణాము నూచి, ఎడమకాలు అపక్రాంతము, ఆె కుడికాలు దండపాదము, 

పాకమది నూచియు, (భమరియు, తరువాత కుడిపాదము పార్ళ § (కాంతము, 

ఎడమది ఆతిప,ము, కుడిది దండపాదము ఊరూద్వ_త్తమును, వామపాదము 

धि), (భమరి , అలాతమున్కు ద&ఊణము పార్ళ్య్వ( కాంతము, వామము అతి [కాం 

తము ఇట్లు నిర్యహించుట వామబంధమనబ డును. 185, 186, 187 

(వామబంధము-రి) 

కుడికాలు ఊరరజానువై పాదనూచి చేయదగును; ఆపె ఎడమది అషక్రాం 

తము, కుడిది పార్భ్య్వ[కాంతము, ఎడమది అతి|కాంతము, దక&ిణాము పాదనూచణి, 

తరువాత వామము అతి |కాంతము, ద&ణము పార్భ్వ| కాంతము, మరల వామము 

అతి కాంతము, తరువాత ఛిన్నమను కరణము చేసి, యెడమపాదముతో బాహ్యా 

|ॐ 8 చేయవలయును; ఇది లలితనంచరము. 188, 189, 190 

(అలితసంచరము-రీి) 

దకిణపాదము నూచి, వామపాదము 'అతి|కొంతము, ' తరువాత. దతిణపాద 

మును, వామపాదమును మార్చి మార్చి పార్మ్య్వ(క్రాంతము చేయవలయును; ఈ 

చారులతో చుట్లును దిరుగుచు ఎడమపాదము నూచిగా, కుడిది అప|కారతముగా 

తీర్చ్పవలయును; ఆె స్వాభావికమగు గతితో మండలాకారముగా మనోవార 

ముగా చుటవలయును; ఇది (కాంతము ति త కోవిదులు 688 వాకయామము 

నందు వినియోగింతురు. ( |కాంతము-9) 191, 192, 198 
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చరణం దఠిణం సూచీమప[కాంతం తతో౭_పరమ్ 

పార్ళ్వ|కాంతం తతః: పూర్వం భుజంగ] తాసితంచ తత్, 194 

అతి|కాంతం తత్తో వామమాక్షి పం ద&ిణం పునః ध 

అలాతం ०० పార్వ కాంతం వామేతరం తతః, 195 

అతీ| కోంతం తథాచోరూద్య ఎ్రి_తం నూచీంచ వామకమ్ -' 

అప కారతం పునర్వామం యత తల్ల లితం భవేత్, 196 

(లలితమ్ - 1 0) 

ఏతాని మండ లానీవా! దర్శితాని సమా సతః 

అన్యోన్య యోజనాద్యోగ్యచారీణాం చతు రాశయెః. 197 

అతః పరమపి 'నై ९४० కల్పనీయాని కాన్యపి | 

తాని; పూర్యో క లజా్యణిచారీఖి స్టే ९5०४8. {98 

ఏతాని ఖండనహితాన్యపి మండలాని < 
లీలాంగయపష్టి మధురాణి మనోవారాణి 
వాద్యానుగాని' వివిధాని బుధోనియుద్దే 

యుద్దే౭థ 5 दुद" విధివద్విదధ్యాత్. | 199 

७७55 ठ ०0९0 లలితం విచి|త 

మాస్కందితం కాంత (కాంత 2) 260 దధానమ్ 
ఇత్య 8 8 న్మండల లత (> సుశ్రీ 8 [ 

తురంగతుల్యం గజసె 20८) क "8 । । 200 
waar or 

7 ॥ ఇతి 

. శ్రీ మన్మహారాజాధిరాజ గణపత్రిచేవ. గజసాధనిక 
क ४ జకాయసనాపతి 26 द) क २८५ ०७0 న్భ తరత్నావలా Is 

~ ४ ५ ह +~ 
(अ are 

చారీ స్థానక మండల లత్షణం నామ 

తృతీయో 2ధ్వా ౦రః. 

1. మ్ముదితపాఠమున ఒక యతరము చాలకున్నది. కాని మీది వూర్ణపాఠము 

నావద్ది [చా. (४. లోనిది. 

2. 'వూరో క ९ व्व 8६ అని పరిష్క ర పాఠసందేవామును నూచించిరి. ఉన్న దానిని 

ఇట్లు అన్యయింపవచ్చునని నా సూచన 
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దకిణపాదము సూచి, వామపాొదము అప| కాంతము, దఠీిణపాదము పార్ళ్వ 

(కాంతము భుజంగ | తాసితమును, ఆమీద వామము, అతి |కాంతము, దశిణము 

€ & _ప్పము, వామము € € ०8825, దకిణము పార్ళ వ్రకాంతము , నామమను అతి 

కాంతము, ఊరూద్వ్భ_త్తము, సూచియుగా చేసి, మరల వామపాదము అప 

కాంతము చేయుట లలితమగును. (లలితము_10) 194, 195, 196 

! 

०९. మండలములు ఇక్కడ సం| గవాముగా ०२१2 & 252); ९९ च गि) 

గలవారు యోగ్యములై న చారులను పరన్సరముగా (భామాకాశచారులను) 

కలిపి మరికొన్ని మండలములను 26९80 [छर కల్పింపవచ్చును., ఇ.౦దాక 

చెప్పిన లక్ష్యములు ఒక జాతి చారులు గూర్చినవి మా|తమే. 197, 198 

ఈ మండలములు ఖండము ( కరణములు మూడు ) గలిగినవియు, अ 

అంగయపష్లిగలిగి ఇంప, మనోవారముతై యుండునట్లు, వాద్యముల పొ ందికతో 

నివిధములుగా, యుదవముందు, బాహుయుదమున, న రనమున శాస్త్ర |పకొరము 

పండితుడు శేయనగును 199 

- అందమైన సుడులు గలిగి, విలాసముతో విచిత్రమైన రవగాలి నడక గలిగిన 
గు|రమువలేె, ఆవ ర్ల్రము, లఅలితము, విచి|తము, ఆస్మ_ందితము, |కాంతము, అను 

భఇిదములుగల మండలముల .లక్ష ణమును (శిమంతుడగు గజ సేనానాథు డిట్లు 

వచించెను. | 200 

ఇది 

(8) మన్శవహారాజాధిరాజ గణపతిదేవుని గజసాధనికుడగు 

జాయసేనావతి రచించిన నృ_త్లరఆ్నా వళఖియందు 

०6 స్థానక మండలముల లకత్షణమను 

మూడవ యధ్యాయము | 
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Lm ५ | తో నివా ५ «^ నూ ఫ ఆక్టి ప్యద్వలి రువర్తిత శివా జీ_ప్పస్ఫురన్నూ పుర 

[కాంశాం[ఘీ వారిణప్పుతాశయకరం చంచద్భుజంగాం చితమ్, 
పా క్రొ 6०: क 4 డో జానూతు పొర్ళ్వకాంతపదావవిద్ద వృషభ | క్రీడోర్డ కజానూత్సుకమ్ 

कष्ण ठत 25०9 దితనయాకాంతోపమం ध्व ००49558, 

| నృ త్త కర కాని 

స్థానానాం నృ_త్తహాస్తానాం చారీణాాం యస్సమాగమః 

"ఉచితానాం సమాఖాాాతా సేయం కరణమాతృ్భకా ; 

వాస్తాం| ఘీ [పసముఖానాంతు పూ ర్యాధః కాయవ ९, నామ్ 

అంగానాం ठ | ४४ శత [పొ_ప్తీరూపా2.| త యా |కియా 

విలాస ని[ర్భ] రా నృ_త్తకరణం తదుదాహృతమ్. 

భీమసేనాభిధా యద్య్వత్ $) 8 कै దేశతః 

విజ్ఞూతవ్యం తథా 59 _ ९& © ६०० కరణం ९९8. 

తలపుష్పపుటం [కాంతం ఛిన్నం నమనభాంచిశే 

శకటాస్యం కటిఛ్చిన్న ముద్ద ట్టిత నికుట్ట కే, 

०९० వలితం లీనం స్థలితం చ| కమండలమ్ 

నివేశం స్వ స్టికం నూచీవిద్దమవ్యర్గ సూచి కమ్. 

వతః స్వ స్తికమున్మ_శ్రమర్ణ శే చితమ ర్గలన్ 
అర్దస్వ_స్టికమావ_ర్తం పృష్టన్వ 5 0. 

భుజంగాంచిత విష్ముంఛే వికీ పం దండశే చితమ్, 

అరమత లి మత లీ మదనలితలోలి శే. 
¢^ ౨0౧ -०0> ` श 
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శ్లాగిలించునపుడు తొడ మలచి గౌరి విదిలించిన కాలి యందియ మెరయుచు 

తనకాలికి తగులు కొనియయుండగా చేత్రిలోజింక యెగురాడు చుండగా, కదలాడు 

పాదములు తన్ను గొలి చియుండగా, [పక్కన పాదమును తాకుచు నంది గో రాడు 

చున్న మోకాలు మీది కెత్తుకొన వేడుకపడుచున్న శివునివలె _ వలితోరువు, ఆతి. 

= [కాంతము, హారిణపుతము, భుజంగాంచితము, పార్వ] కాంతము, అప 
~~~ ౧m भ 

విద్దము, వృషభ 3९5 253, ఊర్ల్వజానువు, అనుభేదములు గలిగియుండు కరణ 

సమూవామును జాయన వివరించుచున్నాడు. 1 

न भी కరణములు 

సానకములు, న్భ త 5० నములు, చారులు ~ ఇవి తగినటు కూడుకొనుట 

కరణములకు మాత ఎక ( మూలాధారము) ' ५ 

మీది - [8०6 చేవామునకు చేరిన హ_న్రములు, పాదములు మొదలై న అంగ 

చలు తమ తమ చోటినుండి వేరాకచోటికి విలాసపూర్ణముగా చేరుట న్య _త్తకరణ 

మనబడును. | 8 

.. ఖీమసెనుని పేరు ఏకదేశముగా భథీముడన్నట్టు నృ_త్త కరణమును కరణమని 

చేర్కొందురని యెరుగదగును, 4 

„,, శలపుప్పపుటము, |క్రాంతము, ఛిన్నము, సమనఖము, అంచితము, శకటా 

స్యము, కటిచ్చిన్న ము, ఉద్దట్టితము, నికుట్టకము, ' | ర్ 

లలితము, వలితము, లీనము, స్టలితము, చక్రమండలము, నీవేశము, స్వస్తి 

కము, నూచి, సూచీవిద్దము, అర్షనూచి 6 

వతస్వ స్తికము, ఉన్మత్తము, అర్దరేచితము, అర్లళము, चुर స్తికము, 
9 9 [>] (^) > 0 

९७२. 55, పృష్టస్వ చస్టీకము, వర్తితము, ष {| 

భుజంగాంచితము, విమ్మ్యంభము, వికిప్పము దండరేచితము, అరమత లి 
య 

మ్త ల్ల లితము,,' తోలితము, 6 
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_సేంభోలిత నితంబోర్గ్వజాను పార్భ్వనికుట్టకమ్, 
పార్భ్య్వ కాంతమపక్రాంత మతి (కాంతం నీకుంచితమ్. 

ae Pn 58 _ విద్యుద్భాంతం కటి భాంత మురోమండల నన్న శే 

. వినివ్భ త నివృతా'పవిదాని గరుడపుశమ్, 
५ + paar. = श्ण ति (త రగా > | 

 అలాటతిలకం దోలపాదం తలవిలాసితము 

తలసంస్ఫోటితం దండపత్షమాకి ప్ప'రే చితమ్. 

జనితోపసృతోద్వృ త్తాన్యవహిత్ల నిశుంభితే 

धमो 

पमि 

+. ने म 2० భుజంగ త_స్హరేచితమ్. 

. २००९९२९ _ 28० దండపాదం పాదాపవిద్దకమ్ 

భుజంగ| తాసితం విష్ణు కాంతం స్వస్తిక రేచితమ్. £> एण 

+ ఏలకా ॥ ह * భా ॐ ०8 అ ఏలకా।| కీడ నం|ః ౦తే సి ४९ తనర్సి తే 

` నాగాపనర్పితం పాఠ్ళ్వజాను వృశ్చిక శేచితమ్. 

లతావృక్స్చిక వె శాఖరేచితే హరిణపుతమ్ 
"क ^> 

25 న్వ_స్టిక గజ! కీడా पऽण కటీసమమ్. 

మయూరస్థలిశాలా శే సింవావి|కీడకుంచి తే 

వృశ్చికం వ్యరసితం ४०८९६. త వివ 0 छ, 

కాది ని టో రూ | రెచకాది నికుట్టోరూద్వ్య శే వృశ్చికకుట్టితమ్, 
తలసంఘట్టితం గండనూచీ (భమరనూపుశే. 

रम्यै, వృవభ కీ డం కరిహ స్తం పనర్సి తమ్ 
వలితోరుక గృ ఛావలీనే అర్లనికుటితమ్ 

¢ €) 1 
గంగావతరణం చై వ ముక్తాన్యష్టో త్సరం శతమ్. 

| 1 నివృతమును విన శమనియు. నివ్భత్తమును వివృ_త్రమనియే , గశా 
५ 

०, కరాభినన భారతులు పథించినవి, 
* 

12 

18 

14 

18 

16 

17 
, “8 

18 
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ఖో జా పా र) । పా [> ४26००, నితంబము, ఊర్థ్వ నువు, పార్భ్వనికుట్టకము, పా ర్భ్వ 

(కాంతము, అస [కాంతము, అతి[కాంతము, నికుం చితము. © 

०८०८ ० › కేటి [क ००९४२००४ ९6९2490 ९६९ 2539, సన్న తము, వినీవృ _త్రము, 

నివృ_త్తము, అపవిద్దము, గరుడప్ప్రుతము. 10 

లాటతిలకము, దోలపాదము, తలవిలాసితము తలసంస్ఫ్ఫో టిళము, దండ 

పతము, ఆతి వ రేచితము | “ . 11 

జనితము, ఉవసృతము, ఉద్వృ_త్తము, అవహిత్సము, నిశుంభితము, విజి. 

ये ण, ఆశ్నిప్తము, భుజంగ|త_స్హరే చితము 12 

23००९24९ స్తీకము, దండపాదము, పొదాపవిద్దము భుజంగ|తా తము, విష్ణు 

[७१००७०० స్య సిక రేచితము ५. त 18 

పలకా కీశము సం|భాంతము, సింహాకర్షి తము, సర్పితము నాగాపనర్చితము 

పార్భ్వజానువు, వృశ్చిక రేచితము. 14 

९ ००५४.) ६० వె क") ठ 2530, 6०53. "8 २९. द 23), గజ [६०४ 

Cra చతురము, కటీసమము న > | 15 
1 17 ह + |] कै ४ ut १ + hfs १, 1 

| क कना 4 ఇ ५. ' శ ఖే ॥ 

మయూరస్థలితము, అలాతము, సింహావి|కీడము, కుంచితము, వృశ్చికము 

వ్యంసిత 2539, కంనపరివ్భ తము, వివరీ తము. (2 18 
श्म ५ wi 

శేచకనికుట్టము, ఊరూద్వ్భ_త్సము, 'వృశ్వికకుట్టితము, తలసంఘట్టితము, గండ 

నూచి, (భమరము, నూపురము. `  . 1 ५ 4 

५. (కీడము ४९० म), |పసర్చితము వలితోరుకము, ' 

గృ భావలీనము అరనికుటితము, : గంగావతరణము ~~ ఇటు కరణములు నూట 

మేనిమిది చెప్పబడినవి 2 18 
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` వతెపామేవ నుఖ్యత్వ @ వాక్యారరాభి నయే సతి; 

ए 4 चछण्टाय "పక र्ठ క్రొ రా నుప అ పదార్థా 5 ८32. > రా ए 2423 ४ ५9 

8 छ च रति శా క్రుక్యాత్తాని యథోచితమ్ | 

పాధాన్యభ్యాపనాయేతి రవాన్యమిదమీరితమ్. 20 

०५ కాభీనయవహాస్తానాం [{పాధావ్యం కరణా భవేత్ 

చవాకా(౧రా కా రో వాక్యార్థ १८००० > ర్య, నృ दऽ కేవలే 1 

' २०) 5० న| పధానంతు కరణం త (తశన్యశతె 21 

సమపాదం లతావాస్రా ९०१ पए శతా 

సాధారణమిదం నృత్య|పయోగారంభ उ. ४2 

«€ 58:4० €ॐ పాయో వామః స్యాత్ కటకాముఖః 

చరణస్యానువాదీతు కరో వామేతరో భవేత్. २१ 

యడా ఛామకరస్యాచా कनक స్యా ठर పునః 
156 & 8 కేశే విధాతవోర లతావా २) © & 698 । 24 

प [द సాతుత్వాత్ = 3150 శేచిదూచికే, 

&' € चछ ०४5 యే ప్రమ వాసోవా చరణో౭ థవా 

పాథధమా క్రో నే 5 |పాథమ్యాత్ దతిణః |పోకో విశేషో య(తనోచ్య శే, 2 

అష్టోత్తరశ తకరణ ७& ठह ०९ .. 

తలఫ్రవ్న పుటం తత్ స్యా త్ య (क కయా పదమ్ 

నిషా) మేద్దకిణం > ८9 = ' >) छ 2259 त १६ ठ २, 

+ తయో ८१९०2९0 సన్నతం పార్భ్వనూగతె 

వామ నన సమక [శే స్య్యాతాం పు ప్పపుటిీ కృతి 

తలసంచరపాదళ్చ కర వ్యః [2१ ९९९७8. ` 21 
ee ce Rl we Ge 

పక్షే [శే అని ఒక (వా. [వ. అప్పుడు దక్షిణ లతావా సము పార్శ భాగ 

మందుండవలయునని అన్వయము [వరిష్క_ర్ష] (చూ, క్రిందినూచిక) 
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వాక్యార్థము నభినయించునపుడు, ఇవే ముఖ్యములై 0००9: పదార్థ 

ముల నధినయించునపుడును, ఒక వాక్యార్ల మున కే యుండునేని, వీనిని ఉచి 

తమునెరిగి మొదటనో, నడుమనో, తుదనో చేయవలయును [పాధాన్యమును 

|వకటించుటకు ఇది రవాస్యము 19, 20 

ఏకరణమందు అభినయవా_స్తముబకు (పాధాన్యముూడునో క 

వాక్యార్గము 28 ‰) 25030259 లెను; వట్టి నృ _త్తమున చెయగూడదు; | क కరణ 

కున నృ_త్తనా_స్లము | పధానముగా నుండుట మంచిది. 1 

నృత్యప యోగము నారంభఖించునపుడు, సమపాదము, లతావొ_స్తములు, 

చతుర| శమైన చేవామును సామాన్యముగా నుండదగును. | 2: 

కరణములందు |పాయికముగ కటకాముఖమైన యెడమచేయి  వక్షమునం 

८2७८०; కుడిచేయి పాదము చనుసరించును. = 28 

1 వక్షః ५ ४००८० 

దానిని బెట్టవలయును; దకిణము లతాహా_స్హముగ నుండును. 24 

ఇక్కడ కొందరు చతుర శముగా.నుండునది గనుక వై _పృవస్థానకమును చెప్పి 

నారు. ఈ కరణముల నధినయించుటలో వా నముగాని, పాదముగాని, పత్యేక 

ముగా ఇతరమును పేరొననిచోట్ల, ఘొదలు కుడివిగా. నుండవలంయయును. 25 

క నూటయెనిమిది.కఠణముల లకేణములు 

తలపుప్పపుటకరణ మెట్టిదనగా ; 52८35 8) £) అధ్య రికచారిచే వెనుకకు జరిపి, 

సమముగా కూడిన చేతులను వ్యావ _ర్హన|కియచే మరల 25625. दुध కియశే సన్నత 

మెన యెడమ।[పవక్కకు చేర్చి, పువ్పుపుటముగా చేసి, జామ_స్హనమునకు సరియగు 

[ठ చూపవలెను. పాదము తలనంచరముగా జరుపదగును; దాని లక్షణము 

వెనుక చెప్పబడినది 26, 27 
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182 చతుర్థి दकम ०४०४ 

॑ తలమి కేక ठं छ కై యో౭ [త తలసం చర 

కనపువ్పపుటం యు క్షం తలపుప్పపుటం విదుః. 28 

ఏవం సర్వ|త ॐ वै ०८१०8 కరణోషు నిరుక యః; 

దీయతే న_ర్హనారంఖీ దేవేభ్యః కుసుమాంజలిః 29 

అనేన కరణేచేతి పూర్వమస్య (२8८. 553; 

అంతే మంగలరూపత్యాత్ గంగావతరణం స్మృతమ్ 90 

(తలపుష్పపుటము- ) । 

కృత్వా చారీమప (కాంతాం పాత్యమానం నికుంచితమ్ు 

పత సాపయిత్యాం |(ఘుం పురత సం పసారయన్ 81 

వ్యావర్తిశేన నిషా)ంతమ్తాడి ప్త. ९४.९.४5 
కరం వతసి తద్దిక్క_ం విదధ్యాత్ కటకాముఖమ్; 

యదా౭ం౦గాంతరమ 4250 తదా|[కోంతముదీరితమ్  . 8 

(|కాంతమ్-2) `" 

వై శాఖ స్థానకం యత చ్చిన్నా స్వాత్ (కమశః ४९ 

అలపదడగ్డ_ స్తథా वेष्ट) ऽ >| टं తస్యాః కరో భవేత్ 

తతాలభంజ'నే' ఛీన్నమంగన్య [रेष्ठ (९७25-8) 88. 

॥. > | 

స్యభావావస్థితః కాయః స్యాత్ 52595 धा ०४ 48 84 

(పాదే మనఖకిమౌ ये ०० య 8 లతాకరె 

र [పవేశనారం'భి వినియో గో స్య సమృ్మతః 

పాది విషరమే (పో కో-విచారవ్విముూఖి 8 పర 8 ` र 

al De + क ५ (वि. Ww च १५ 

x స 

|పసలంబికావితి [8० భర్తేనా త त ण्ठ 

శా దోలావితి మన్యంతే య ड కేచిన్నసాం[పతమ్; 

శోక క విషయావేశావితి మన్యామహే వయమ్. 86 

(సమనఖమ్4) 

# 
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తలము అను ఏక చేళపదముచే తలసంచరమును (గహింపవలయును; దానితో 

గూడిన పుష్పపుటమును తలపుష్ప పుటమందురు. 28 

ఇమే అన్నికరణముల పేళ్ళకును నిర్వచనవులు శెలిసికొనునది. న_ర్తనారంభ 

మునందు చేవతలకు పుష్పూంజలి యోాకరణముతో సమర్వింతురు; కావున మొదలు 

దినిని పేర్కొన్నారు; ముగింపునందు 'మంగళరూపషముగాన గంగావతరణము 

[గహింపబడినది. (తలపుప్పపుటము-_1) 29, 80 

అప|కాంతచారి చేసి నికుంచితమైన పాదమును వెనుకకు పడవేయుచు నిలిపి 

ముందుకు చాచి, హా స్తమును వ్యావ_ర్తితముగా 5389863, ఆతి ప్రముగా పరి 

వార్తితము చేసి, ఆదికుుననే కటకాముఖముగా ఎదమీద నిలుపవలెను; ఇంకొక 

(పక్క యంగమును ఇశ్లు తీర్చవలయును; అది |క్రాంతమనబ డును 81, 82 

( | 8००४२ -2 ) 
* ९ 

fu 
+ ५ 

వె శాఖసానకమందుండి (కమముగా కటిని ఛిన్నము చెసి © ४९4 పొర్భ్వ్టము 
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వికరీతిగా నిలుచుట సమనఖము; నృత్యమునకై మొదలు (పవేశించునపుడు 688 
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1. “నలితా' అను - జా. | వ..పారము 'అడితా' అని యురడదగునని 55825 డా ర. చు (क LP జి 
నవరణ ( చా. .Notes -2.4.23 Je. 

CA > <+ + „ "द ५४५ = फी - च 

: > 6-०-६3 र లః ९ “ముర. అచ్చు తప్పు. 

లి, తత్మాలవి' నా వద్ది (వా. (ప. 



బీలివఅభాగ్థయము 189 

దోలాపాదచారితో పాదము రాకపోకలు చేయగా, ఆ |వక్క-లోని' చాహు 

వును హంసపతవా_స్తముతో అశ్లే చేయవలెను. ఇట్లు మరొక యంగముగూడ 

ఇజేయనగును. అదిన్లలితము లై - (స్థలితము-1లి)- _ 58 

మొదట అడితచారి చేసి, దోలవలె | ॐ ०८3 బాహువులతో, వంగిన 25०८९ 

కాయముతో అభ్యంతరాపవేధము చేసి చ్మక్రములె తిరుగునది చ|క్ర .మండలము 

(చ|క మండలము. 1 4) 54 

॥ 1 

మండల న్థానక మునందు వకుస్సు నిర్భుగ్నమె, అవహిత్లక వా_స్తము 

వతస్సునందుండుట నివేశము; ఇది గజవాహనమునందు చేయదగును. 58 

(2 >$ 51 5) 

| ఉద్వేప్టిత| కియ చేసి చేతులను వెలికిదిసి వ్యావ ర్రనము చేయునప్పుడే మీది 

కెగిరి యేకకాలమంచే హ_స్థములను, పాదములను స్వ _స్తికముగా తీర్పవలెను; అది 

న్వ_స్తికము ; ఇది ఇతరులను | १) వెదకునప్పుడు వగమునందు, నిాధించుట 

యందును [పయోగింపదగును. (న్వ_స్తికము-16) † 58, 84 

mat ऋ 

we 
0 

సూచీ పొదము మీది*ె_త్తి నేలను తాకకుండునట్లు "ముందుకు నీలుపవలెను; 
ఆదిక్కు. చేయియే కటకాముఖముగా ఎదమీద నుండదగును ; ఇంకొక చేయి 

అలప లవమె శిరసునందుండును. 9 ट) ఇంకొక యంగమునందును చెయదగును 

అధి సూచి. దానికి తాత్మాలికమైన (१) ८०० నందుపయోగము. 688 

(నూచి-1 7) 
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ఇ సూ పూ దో పా रु 4 ९.3 ముళ్లు నూచీ పాదో౭న్య పా ६५ स సః కటకాముఖః 

పకవంచిత కో౭_నోర్ట౭_ర్లచం| డో వా కటి మా|శీతః 
M 

० 48 స్వాద్య|త ->)0छण्ठण సూచీవిద్దం తదిష్యు తే. | 59 

(సూచీవిద్ధమ్-1 8) 

అర్జాం7న ४०) సూచిన్యర్ల్షనూచీ నిగద్య శే, (ఆర్షసూచ-19) (६ 

చతుర శావురః | ठ భవతో యత శేచితౌ 

न ठु |క్రియయా వతస్యాభుగ్న న్వ్తికా కఠా. 61 

పాదాొచ స్వ స్టికౌ జంఘాగుల్భస్య వలనాన్నిథః 

తద్వతుః స్వ_స్తికం |పో_క్తం లజ్ఞానుశయణగోచరః. 62 
~ 

ఉత్ప్టుత్య ఘట యేత్ పాణిపాదేన २. 858 

ఊచే కీ రిధరాచారగ్థః క్వచిల్ల క్యు నిరిక్షణాత్ . 68 

(వక్షఃన్వ _స్తికమ్-20) 

ఆవిద్దమంచితం పాదం కరౌచ |క్రమరేచితా 

య|త్రకుర్యాత్ తదున్మ_త్తం గశ్వే సౌభాగ్య ॐ మతమ్. 64 

(ఉన్మ_త్తమ్-21 ) 

మంశలస్థావ క స్థిత్వా వశ కస్టం క్షటకాముఖమ్ 

సూభ్యాస్య २9) _క్తవా दम) తక్యాగచ్భతా యుతమ్. 85 

పార్శ్వంచ సన్నతం పక వి|భత్ పాదం నికుట్టయేత్ 

య छ "८ రేచితం తత్స్వ్యాతీ అసముంజస చేషి తే, ` 66 
థః ९) 

1 (అర్ద కేచితమి--22) 

వామపాద కనిష్ణాయాః కే తగో ८ &, 638 పునః 

సార్ల తాలద్వయం (స_న్హజంఘః పాదః (పసాగితః. 67 

తనె గవానుగత స్తద్వత్ బావహుస్సన్న లప 9358 

కరో వామేతరో యత తదర్గల ముదీరితమ్. 68 
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వేరొకకాలి మడమవద్ద సూచీపాదముండి, కటకాముఖవా_స్తము వతస్సునందు 

నీలిచి, ఇంకొక చేయి పతువంచితముగనో, लर्ण దముగనో కటినా|శయించె నేని 

అది నూచీవిద్దము; చింత మున్నగువానియందు దాని వినియోగము. 59 

(సూచీ విదము-1ర ) 
(గ) 

ఒక యర్లదేహామునందే చేసిన ००2. (థర్ణనూచి19) 60 
> = हि ̂ । 4 2 5 व 

వక్షః [పదేశమున చతుర| శములుగానున్న వా प శేవీతములుడా చేసి, 

వ్యావర్శన|క్రియతో, వంగినయెదమీద స్వ స్తికముగా చేయవలెను; छदः పాద 

మ్లులను, పిక్కలను, చీలమండలను పరస్పరవలనము చేసి స్వ స్తికములుగా తీర్చ 

వలెను; అది వక్షఃస్య స్టీకము; లజయందు, పశ్వ్చాత్త్వావమందు దాని వినియోగము. 

కచే లక్ష్యమును చూచి 8 8 कए "०८० మీదిఆగిరి పాణపాదముల 

స్టికము చేయవలెనని చెప్పెను (5.१९ స్తికము-20) 61, 62, 68 
शर 

ఓ" ఆవిదచారిచే పాదమును అంచితము చేసి, వా స్హములను- క్రమముగా రేచిత 
ములుగా చేయుట बः శము. 86 ठे "क ०१0५4०63 64 

( ఉన్ణ త్రము_21) 
hem g 

మండలస్తానకమున నిలిచి, కటకాముఖవా సము నెదమీద నిలుపుకొని, ఇతర 

వా సము సూచీముఖన్ఫ తవా నమ వెలి సొగి, మరలి మీది వా నమును 

చేరుకొనగా, పార్భ్యము వంగిన వామపొదమును ఎత్తి మెట్టవలెను; ఇది 
అర్థ ठ) అసమంజస చేషయందుూ చూపదగినది. . . 65, 66 

(అర్ద రేచితము22) 

కుడికాలు ఎడమకాలి చిటికెన వేలికి సరిగా రెండున్నర తాలముల దూరమున 

జారీనజంగతో చాచి, దాని ననుసరించుచునే కుడిభుజమును అలవల 355२ నముతో 

సాగించుట అర్గలమనబడును ; -86 అంగదుడు మున్నగు వానరుల, నడకలో 

వినియోజ్యము, = 
# + > ५ 
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: ఏతదం గదముఖారనాం ప్రవంగానాం వరి|కమే; 

పాదో. నూపుళ పాదావత్ పృష్టతః [र ख. 

(పసార్య పురతః కార్యావు భి" పాదానుగ” కరౌ 

ఇత్య [త కరకో | 2 ८.० వ్యాఖ్యా నే భట్టతండునా, (అర్గలము2లి) 

చరణా స్వ_స్తీకా వా న్హః కరిశణోయ।[త దతిణః 
అపరో 25.58 సానే ७९८८२१९ _స్టికం విదుః. 

౧ థి: సి 

సవ్యం కీ ర్రిధరాచాక్య భట్టతండు పురోగమాః 

కటివా_స్తం పఠంత్య|త వ్యాఖ్యానం తస్య కథ్యశే. 

చా టా << < దో 58 వా | ९.० | ठ ఖిధః క $° २68 [ప 8 2 ह, 

పక్షవంచిత కోవాపి యథాళోభం విధీయశే. , (అర్హన్వ_స్టీకమ్-24) 

చామగత్యా (४?) పయోగణ య|త్రపాద|కియా భవేతి 
దోలా[పయోగతః కించిత్ కృతో ద్వేష్టావవేష్ట నౌ. 

కరాస్వాతాం తదావంర్శం, సం|త్రాసాదుపనర్బకో; 

రేచనం వా_స్తపాదస్య భట్టతండు రిహో|బవీత్. 

కేచిదాహుః స్థితావర్తామలాతామపరే విదుః 

नक्ष కీర్తి ధరాచార్యో [2526 >>> ९९25 . (€>. द 5-28) 

చారీ కుర్వన్నవ| కాంతాం భుజముచ్వేష్ట్య 26. रक 
అపవేష్టో్యల్టి పన్నేవ సూచీమేకాం[ఘిణా భజేత్. 

తత స్త్రికవివ -ర్రేన విదధీత ए ०८०९४ 

పృ సవ్యస్య పాదన్య వామేన 56 289 యదా.., 

పృష్థ స్వ _స్తికమాభ్యాతం, పృష్టస్థాన్వేషణే; తదా 

అన్యే స్వస్తిక మిచ్చంతః పృవ్భతః కర్యయోరపి. 

69 

10 
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ఈకరణవ్యాఖా్యనమున భట్టతండువు “పాదము నూపుర పాదచారివలె వెను 

కకు సాగించి, తరువాత పొడానుసారులుగా శెండు చేతులు ముందుకు చాచ 

వలెను” అని చెప్పినాడు. (అర్గలము.2కి) 67, 68, 89, {0 

{ 

పాదములు స్వ ‰& >© యుండి, కుడివా్రము కరివా-న్తముగా నురడి, ఎడ 

మది వతుస్సుమీద నుండినచో అది అర్షస్వ_స్తికమందురు, Ti 

ఇక్క_డ కీ ర్తిధరాచార్యుడు, భట్టతండువు మున్నగువారు కుడి చేతిని కటి 

వా స్తముగా పఠింతురు; దానిని వివరింతును : 72 

కటియంటు అర్హచం[దమను దానిని గాని, పత |పదోకితకమునుగాని, పత 

వంచితమునుగాని, అందము మీరక, వా_స్హము నిల్బవచ్చును, 78 
(७४२१९ స్తికము-24) 

గ) नि 

' చాషగతిలో పాదములు నడవవలెను; హాస్టములు 'దోలా[పయోగముచే 

ఇంచుక ఉద్వేప్టితమును, అపవేప్టితమును చేయుచుండవలెను. అది ఆవ_ర్తము; భయ . 

ముతో సమీపించుచో దీని వినియోగము. ఇక్కడ వా_స్తపాదములు ठ 

చెయదగునని భటతండువు వచించెను 

కొందరిక,డ సితావ రచారినిి మరికొందరు అలాతచారిని చెప్పిరి లకు 

వేత కీరి ధరాచార్యుడు | 25365 చెప్పినాడు (ఆవ_ర్హము-2క 74, 75, 76 

అప కాంతచారిని చేయుచు, భుజమునురద్వేష్టించి విగరవలయును; ल 
చె కెత్తుచునే ఒకకాలితో సూచిని శేయవలయును; ७2 |తిశమును (తిప్పి వెనుక 
మొగమై కుడికాలి పీద ఎడమకాలితో స్వ _స్తికమును, తీర్చవలెనుు ఇది పృష్ట 
న్వ_స్తికమనబడును; వీపు (పక్కనున్న వానిని వెదకుటయందు దీని వినియోగము; 
అప్పుడు శేతులుగూడ స్య _స్టికిపరచవలెనని, యుద్దమందలి తిరుగాటయందు దీనిని 
వినియోగింపదగునని ఇతరులన్నారు | । 

వా_న్హములు ఆవిద్దవ[క్రములుగా షాదములు న్వ న్తీకముచేసి, ఆమీద అష[క్రాంత 
ఛారిచేసి, అర్థసూచీకరణముతో 86१, సభ్యులకు వీపు గానవచ్చునట్టుగా ఎగిరి 



194 
४००62. ఛ్యాయః 

వినియోగం వదంత్వస్య సం|గామస్య పరి కమే 

ఆవిద్దవ| కకొ వాసా కృత్వాం[ఘిం స్వ ४० తతః, 80 

అప|కాంతాం ఏధాయారనూ చినా పరివృత్య చ 

సభ్యాభి ముఖ పృషో౭ం౦ స్వ_స్తీకం రచితోత్సు తిః 81 

> $© కుర్యాత్ కరం వామం పతవంచితకం, పరమ్ 

పరావృ త్తం శిరశ్నేత్ఞమ|త కీర్తి ధరో౭_ భ్యధాత్ (२4६ స్టికమ్-26) 82 

, & द ` స స్తీకాకా రె <) 35368500 ९588 

వతుఃకే| తె ర్ర ठक తత్రైవ యుగపత్సునః 3 88 

र) & సరివృ _్రిభ్యాం పతాకా య।[త పాతయేత్ 

సోర్యోరుతానితా వేవ ॐ 6.० తత్ (పకీ ९.४७. 84 

€ कुष्य ८ 2९ शने ०® छ 

"छ యడా తదా రోమవాక్యార్గాభినయే మతౌ. 85 

శుకతుండాదయో౭ప్య(త |పియో_క్షవ్యాః యథో చితమ్, 

మునినాష్యత ఏవా|[త విశేపో న నిరూపితః, 68 

[कर 5०२6. दक 8 । తలపుష్పపుటో దితః? 

పాదో౭నుమత ఇతే కే ముచనేరాశయవేదినః. 87 

కథంరూామానురాచార్యాః చరణం తలసనంచరమ్, 

అపశేతు విదుః పాదం హాస్తాచిత్వ్యానుసారతః. (వర్తితమ్-27) 88 

భుజంగ| తాసితాం| ఘః స్వాత్ దతిణో రేచితః కరః 

య తవామో అతాసం జః తద్భుజంగాం చితం భవేత్ ६४ 

( భుజంగాంచితమ్-2రి 

1. భరతముని పట్టీలో వ_ర్తితము రెండవది. 

2, "२0९०8४१" అను ముదితపాఠము అన్యయింవవిది. మీది పాఠము నా వద్ది 

వన వ. లోనిది. ` 
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పాదస్వ స్టీకము తీర్చి, పతువంచితముగా ఎడమచేతిని ఎదై నిలిపి, కుడిచేతిని, 

త్రలను వెనుకకు |త్రిప్పవలయును; ఇట్లు కీరిధరుడు ఈ కరరామునకు లక్షణము 

చెప్పెను. (పృష్ట న్వ_స్తికము_2ర) 77, 78, 79, 80, 81, 82 

మనికట్టుమీద విడివిడిగా న్వ_స్తీకాకారముగ చేతులు వెలికిల వేసి "యెదమీద 

నిల్లిపి అక్కు డనే ఒక మారుగా వ్యావృ & పరివృత్తులతో పతాకలుగా నెలికిలిగానే 

తను తమ తొడలపె పడవేయవలెను. అది వర్తితము 88, 84 

2 25० _ 21259९33 ఆవిద్ధవ_ర్హనచే రాచి, 'బోరలుగా వడ వేసినవ్వుతు రోవ 

వాక్యము నర్గము అధినయించుట కుపయోగించును. = ४ | 88 

| ఇకుడ యథోచితముగా శుకతుండాది హా_స్తములను గూడ వయోగింప 

దగును. కనుకనే భరతముని యిందు (+ హా నవిశషమును చెప్పలేదు 

మరియు తలపుషృపుటము తరువాత వెంటనే ఈ కరణమును పేరొ్మనుటచే 

దాని తలనంచరపాదమే 82888 అనుమలతింపబడినదనీ ముని యభి| పొయము 

నెరిగిన కొందరాచార్యులు చెప్పిరి. మరీ కొందరు మతము వా _స్తములకు 

తగినట్లు పొదములుండదగునన్నారు.  (వర్తితము-27) 86, 87, 88 

"'కుడిపాదమున భుజంగ తాసితచారి, కుడిచేయి. శేచీతము, ఎడమది లతా 

హ_స్హము ~ ఇది భుజంగాంచితము. (భుజంగాంచితము-268) 89 
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पद 2. ¢ ०८४ 

సవ్యం సూచీముఖం నృ _త్తహాస్తోపగమ పూర్యకమ్ 

'వామం 25&.8 & ० దధ్యాత్ తద్దిక్యాం| ఘిర్ని కుట్టతః. 

పవమంగాతరం భూయః సూచీపాదో౭_లపల్ల వః 

నికుటితో దతిణః స్యా త్ కరో వామో యథా పురా 

ఇతం ముహుః न త తద్విస్కుంభం (పకీ రితమ్ 

(ఏ 0-०5-29) 

“ “నవిద్యుద్భాగంతయా దండపాదయా చతసృష్వపి ' 

దితు పాదన్య విడేసః,.కృతో ద్వేష్టాపవెన్ష్ద యోః, 

పాదానుకూలయోః +. -ह॑ ०2 ౦చితయోరపి ` 

కియతే యత విష ० ७८४0८ =. (9&. 25-30) 

దండపాదాభిధా చారీ దండపజె $ एण 

యత రేచనసంయుగక్తో తద్భ'వేదండరెచితఈ; 

న్భ E [పమోదయు క్రీ స్య |పయోగస్తాండవే యయథా 

(దండశేచి తమ్-లి 1 ) 

ays त ए “^ ~~ క = रः 

, స్థలనావసృృ.తే” रेष्ठ. వాంసపత్తో | దుత|భమః 

బామః సనవో౭.ర చం[దస్తు య్న తక టాం విధియ छ. 

.అరము తలి ९२९ 8 రత शठ . 5; 
¢ -“* © = व “^^, —0 

పక్షవంచితకం కట్యామ।త కీ ర్రిధరో౭|బవీత్ ; 

వా_స్హం నితంబమ్మతై “)వ పరే పాహుర్మనీపిణః, 

qo Va 
అ 

een 

శ 

(అర్ధమ_త్తల్లి-ల2) 

90 

91 

४४ 

98 

94 

95 

४6 

1. ఈ ముదిత పాఠము సరిగా తోవదు. అభినవ భారతి, రత్నాకరముల [ప్రకారము 

దీని పాఠము “'సవ్యః సూచీముఖో నృ త్రోవాస్టో౭పగమ పూర్వకమ్ - వామం 

వశః స్థితం విధ్యాత్ అని యుండ బోలున్లు [कू (వ లో C [పతి ముఖో 

'విద్యాత్ “అని చూపినది గాన ఈ నా సూచన, శెలుగు దాని ననుసరించినది. 

(చూ. कु. నొ. శా. అభినవభారతి. ౪-౧౬౨-౬౩; 240. రత్నా. ౭-౭౩౭, కళ) 
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కుడిచేయి నూచీముఖనృ दु 8,  అపవిద్దముగా నడచి, 'వత్షస్సు 

వీరదనుండు చామహా_స్తమును తాకవలయును. ఎడమపాదము నికుట్టితము చేయ 

దగును. ఇట్లు ఇంకొక [పక్క యంగమునను చేసి మరల నూచీపాదముతో 
అలపల్జవ హస్తము కుడి [పక్క నికుట్టితము చేయనగును. ఎడమ చేయి మునుపటి 

వలెనే యుండదగును; ఇట్లు పలుమారు చేయుట విమ్కంభమనబడును, 90, 91 

| (విష్కుంభము_29) 

ध 1 ^ 0 

fr भ ~ ~ ॐ , ॐ त ~~ 

విద్యుద్భా9ంత, దండపాదచారులతో నాలుగు దిక్కు.లందును పాదమును 

వీశేపించవలయును; छः చేతులు అంచితములై ఉచద్వేష్టి తాప వేప్షితములతో 

పాొదమువెంట శేచితములు గావలయును. ఇది విషి_ప్పము; ఉద్ధ్దతముగా తిరుగాడుట 

యందిది తగినది. (వికి _ప్పము-8ి0) 92, 98 

దండపాదచారితో దండపత్షవా స్తములు శేచనము చేయుట దండ'ేచితము; 

ఇది తాండవమున | పయోగించునట్లు, సంతోషమును నూచించున్భ త్తమునందును 
పయోజ్యము. (దండరేచితము-శి1) 94 

స్థలితకరణమున పాదములు వేరుపడగా, వామవా సము [దుత|భమణ గలిగి 

హాంసపక్ష మెయుండి, కుడిచేయి అర్దచం[దమై, కటతియందు నిలువవ లేను; 86 

అర్షమ త్త ల్లి; దీనిని తరుణమదమున త_క్త్వ మెరిగినవారు వినియోగింతురు. ఇందు 

కటిమీది వౌ స్తము పత్షవంచితకమని కీ ర్తి ధరుడు చెప్పెను; ఇతర పండితులు నితంబ 

వా_స్హమనిరి. ` -.८-( 5.२ £-82) , ~ 95, 96 ५५ 
Gg 

0 + 
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సా ద దా పనన పా న దనం 

రో థా చ ९०6 एष्ट యః. 

ఘూ © మా నన్య పాదన్య య [త స్యా దుపసర్బణ దు 

గుల్ఫ స్వ_స్తిక పర్యంతం पठे గ్రవానుచరః కరః. 91 

ఉద్వేష్టితో నితంబః रेष्ठ పొదోప (దావ ?)! रत 

అపవేష్ట్రితమాదధ్యా చేవమంగాంత శకేణచ 

(825०2 బహుశః (పోక్తా తన్మత్త ల్లి బుథైర్భ్మచే. (39 धु 2-88) 98 

యత దోలౌ కరౌ స్వ్యాతాం > 5० పరివాహితమ్ 

పర్యా యేణ మువుః పాడా స్వ స్రికీ భూయవిచ్యుతే". 99 

మదస్థలిత మేతత్ స్యాత్ (పయోజ్యం మధ్య మే మదే 

రాప్ బా రె రో ధా € [ॐ | భమరి ठ र्ठ 866 2.భ్య इ. 100 

 మదస్థలితమ్-రి 4) 
&) 

= 50 స్థానకం వాసో రేచితో౭_నోో౭ లపల్ల వః 

వకఃసో లోలితం శీర ०, వి| శాంతిః పార్భ్టయె"ః |కమాత్, 101 
@ 0౫ 

య।తకుర్వీత తత్ తద్దెః లోలితం | పతిపాదితమ్; 
డి 

CAR లాతాఖా లో © [च రీమలా తాఖా 5० భట్టతండురమన్యత, ( లితమి-లిర్) 102 

దో లా పా చా 3 మా ఇడా నోతు దొొలా పాదా ం|ఘీ దాయ ८ >) 80 दैः -8§ 

చారీళ్ళ |భ్రమరీః* య్మత తత్ |"సేంభోలిత మీరితమ్.. 108 

( |చుంఖోేలితమ్లి 6 

क 0502 శిరోచేశమానీయాభఖిముఖాంగులీ 
పతా 4 రో నిషా వా కరా । పతాక 56566 ए నీవా ర) మెతభు కరా 104 

ssc Ts re GS lc i 
1. “పాదోవి అను ము|దితపాథము నరసముగా తోపవదు. కనుక నా సూచన 

యో 235९ £>. 

2. 'చారీంచ|భమరీం' అను C. [8 పాఠమే యు కము అభినవ భారతి, రత్నా 

8. 

కరము ఏకవ చనమే చెప్పినవి, (అభి. భా. ౪-౧౪౫; రత్నా. ౭.౭౦౭) 

వ్యావ _ర్రేన' అను C. (ప్రతి పాఠము ఉచితతరము. 
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పాదము అడ్డాడుచు ఎదుటికాలి గుల్ఫమును స్వ స్తికమగునట్లు చేరుచో దాని 

ననుసరించి యే నితంబవా_స్హము ఉద్వేప్టితముగానుండి, ఆ పాదము 'వెనుదీయుచోే 

అపవేప్టితముగా నుండవలయును; ఇట్లు ఇతరాంగమునందును; ఈ పని పలుమారు 

జరుగుట మత్త ల్రియని బుధులందురు. ఇది మదమునందు చేయదగును. 97, 98 

sagt 
దోలా హా న్హములతో, పరివాహిత శిరస్సుతో చేనియందు పాదములు 

మారి మారి, స్వ స్తికములై , పలుమారు విడిపోవునో అది మదస్థలితమగును; ఇది 

నడిమత్తునందు |వయోగింపదగును. కీ ర్రిధరాచార్యుడు దీనియందు | భమరి, 

ఆవిద్దము అనుచారులను చేయవలయునని చెప్పినాడు. 99, 100 
। (మదస్థ్రలితము-_కి) 

వై_ప్ఫవము స్థానకము; ఒక చేయి రెచితము, మరొక్క_టి అలపల్ల వముగా 

తతన్సుననుండును; శిరన్సు లోలితముగా నుండి |కమముతో ఇరు | పక్కలందు 

_ విశ్రాంతి దీనుకొనును; ఇట్లు జరిపించుట, లో లితమని విజ్ఞులందురు. ఇందు 

భట్టతండవు అలాతమనుచారిని సయోగింపదగునన్నా డు. 101, 102 

| (లోలితము 88) 

ఒకటి దోలాపాదము చేసి, మరొక్క దానితో గెంతవలయును; प्र 

గావలయును. అది _శుంఖోేలితము. (|పేంభోలితము -86) 108 

పతాకవా_న్హములను [వేళ్ళు ఎదుశెదురగునట్లు వ్యావ ठु వా_స్త కరణముతో, 

శిరః |పచేశమునకు क), ఊర్థ్వముఖముగా పరివ_ర్తమ్సు చేసి, భుజములను చాచి, 

~~ 
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యశాస్వమం నయోర్న ్యస్వేదిత రేతరసమ్ముఖౌ 
తతస్తా య|త కుర్వీత నితంబౌ ठकः 

ती సహితం చార్యా నితంబం తన్ని రూపితమ్. 105 

| (88०९-8 ) 

यु ప్రజానుం దధచ్చారీం పత్షవం చిత మున్ముఖమ్ 
అలపద్మమరాలం వా నిజసో్యపరిజానునః a 106 

५.5. ठ యా యస్మిన్ అపరం కటకాముఖమ్ 

వక్షస్థల స్థితం కుర్యాత్ ఊర్ష్వజాను తదీరితమ్. 107 
థి ® ధి 

(ఊ రషజాను_లి 8) 
త్న ॥ 

०४छ ०) ठ)९ స్వస్తికా వాస్తా పర్యాయేణ నికుట్టితా 
ఖా ధో ఖు సా CT कण 2) {=> ఉన్ఫుఖాధోముఖొ సా $क 0 త్ర ్పదళ్చ కుట్టిత (తః ?). 108 

యనస్మిన్నంగాంత శేకా వం తతొస్యాత్ పార్భ్వనికుట్టితమ్, 
|పకాశాచరణాభ్యాస వాక్యాన్థాభినయే మతమ్. 109 

(పార్ళ్వనికుట్టితమ్-ల9) 

య|తాన్యస్య పురః పొర్భ్వకాంతయా చరణం & र 

హాసొ పాదానుగా యద్యా (పయాజా్యధినయోచి తె 

పార్భ్య [७००९९०८० కాచే థీమాదేః స్యాత్సరి[క్రమే, 1 [0 

(పా ८3९ (కాంతమ్-4 0) a 

యంత చారీమతి|కాంతాం పయోగానుగశా కరా 

కుర్వీత తదతి| కాంత మద్దతస్య పరి|కమే; , 

వాసొ గరుడపతాఖిగ్య భట్టతండు రిహో [బవీత్. 111 

( అతి కాంతమ-4 1 ) 

యత బద్దాం విధాయాప| కాంతాం చారీం సమాచరేత్ 

(పయోగానుగుణా వాసా తదష్మకాంత మీరితమ్. 1 1 

(అవ కాంతమ్-42) 
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చేతులను తమ తమ మూపులందు ఎదుశెదురుగా నిలిపి, తర్వాత ఆహా_నములను 

శరీరమున కధభిముఖముగా, నితంబములుగా, బద్దచారితో, చేయవలయును. ఇది 

25022633. ; (నితంబము_లి7) 104, 105 

ఊర్ద్వజానుచారిని చేసి, తన కెదురు మొగమైన పత్షవంచితవా_స్హమును అలపద్భ 

ముగానో, అరాళముగానో, దాని మోకాలినై స్తన ఫచేశమునకు సరిగా నిలిపి 

ఇంకొక చేతిని కటకాముఖముగా ఎదమీద సెటుకొనుట ఊర్ల్యజానువనబడును 

(ఊర్ష్వజానువు_8ిరి) 106, 107 

ఏ పార్భ్యమున స్వ _స్తికహ స్తములు నికుట్టితములై హర్యాయముగా, 'వెలికి లిగా 
బోరలుగా, జరుగునో ఆ |పక్కపాదమును నిక్నుట్ణేతము చేయవలయును; ఇట్లు 

అంగాంతరమందును; అది పార్ళ్వనికుట్టితము; ఇది (పకాశాచరణ మున (१) అభ్యా 

సమున, వాక్యార్గము నభినయించుటయందు, తగును. 108, 109 

(పార్ఫ్వనికుట్టితము_లీ9ి ) 

bg క 3 

పార్భ్వ[కాంతచారిచే ఒక పాదము నింకొకదాని ముందు. వేయవలెను. ఆ 

పాదమునే హ సము లనునరించవలళలెను; లేదా [పయో గించు విషయమునకు తగి 

నట్లు హా_స్హములను మలచవలను; ఇది పార్భ్వ[కాంతము; థీమసేనుడు మున్నగు 

శారి రౌ|దపు నడకకు ఇది (యుక్తము (పార్శ్వ|కాంతము- 40) 110 

[పయోగము ననుసరించిన వాస్త 2520९ ® అతి కాంతచారిని చేయుట అతి 

[००४२-० ; ఇది ఉద్దతుడై నవాని తిరుగాటయందు |[పయోజ్యము. దీనియందు 

గరుడపక్షహా నము లుండదగునని 4८2४० 225) వచించేను 111 

| ( అతి [७०००-4 1 ) 

బద్దచారిని చేసి అపకాంతచారిని చేయవలను; వాన్తములు |పయోగమున 

కనుగుణముగా సాగవలెను, అ అప్మక్రాంతము. (అప్మక్రాంతము-కీ 2) 112 

+ 
१ । च षः 

2 f # } 3 4 Ay ८ 

J 1 
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వృక్చికే కరణే యో౭సౌ పాదం విధివద్దధత్ ..' 

పతద్దిక ,-మరాలంచ © 248 नेष्ठ >). కరమ్. * 118 
ఏ 

छठ వాన్యమురః చే [శె నాసికా] గానుసారిణమ్ 

యత కుర్వీత తతర నికుంచిత ముదాహృతమ్ు. 114 

నానికా| त పతాకో౭_నె {8 (६ పో కః నూచీముఖో౭ పరః 

అ| తాలపల్ల వః కీర్తిధరాచార్యణ క్రీర్రితః . క 

ఆకాశోత్సతనోత్కంఠా వితర్మాదావిదం మతము. 115 

(నికుంచి తమ్4లి ) 

విద్యుద్భా)ంతా భవేద్య [త చారీ తద్వశగా కరా 

విమ్యుద్భా)ంతం తదాఖ్యాత ముద్ధతస్య పరిక్ర మే; 
అ|త్ర పాదక్రియాం శేచిత్ సౌకర్యాత్ పురతోజగుః. , ,, 116 

- విద్యుద్భాంతమ్-44) ! 

విధాయ దతిణం 2-०-2० తం జవాదపసారితమ్ 

పాొదం चेटः) (क) सए डः కర్మణా । 11 

కటిమాశేచయేద్యద్వా బావ్యాతో |భమరీం దధత్, | 
హస్తా (పయోగతః కుర్వాల్ వ్యావృత్తపరివ ठिक ^ 118. 

య్మశతాంకే చాతురశ్యంచ కటిభాంతం వదంతి कड; : / ` ` = 
९ [& >> గతీనాం తత్తాలేషు యతి ष्ठं 1 19 

नं | | (కటి భాంతమ్_ 48) 

బారీం బదాం విధాంయాన్యాం २2९ గక స్వ్యాపసార [ग ४ | 

స్థితా వ్యర్హావదాదధ్యాత్ ఉరోమండలినో & ठ? 

[త తత)_ర श రో స । య ९ ‰- ए 630 (६ క్ష మురొమండల సంజ్ఞ కమ్ 120 

( ఉరోమండలమ్._ 46) _., 

‘ వా ' ए न 1 ५ ॐ వ ४२ = = व క్ ద్ర ह ల “4 Pa ye le . er 
~ హరిణా से 6 పొద 8_ 22९. స్టీకం పురః । 

० (२ కుర్వీత హస్తాతు దోలా తత్సన్న తం మతమ్ 121 
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వృశ్చికకరణమునకు చెప్పిన పాదమును యథావిధిగా నిలిపి, ఆ (పక్క చెతిని 

అశాళముగా శీరన్సు [పక్క బెట్టి, ఇంకోక చేతిని అరాళముగానే ముక్కు_కొన 

'ఈాకునట్లు తీర్పవలెను; ఇది నికుంచితమని త త్త్యజ్ఞులందురు; , ఇతరులు నాసా|గ 

మున సశాకవాన్తమును, ఇంకొక వాస్తమును సూచీముఖముగాను, చెప్పిరి 

కీ రిధరాచార్యుడు ఇందు అలసల్ల వవాస్తము పేర్కొ_నెను. ఆకాశమున కెగురుట 

గ్రీత్యంర వితర్క_ము మున్న గువానియందు దిని వియోగము ए 

(నికుంచితము_4లి) 118, 114, 115 

Mus) 

విద్యుద్భా)ంతచారిని చేయుచు దానివెంట నే, కరములు వడపుట, విద్యు 

ద్భాళంత మనబడును. ఉద్దతుడై నవాని ఫర కమమునందు 62 వినియోగము; 

ఇక్కడ కొందరు సౌకర్యము కొరకు పాద|కియను మొదట చేయదగు నన్నారు. 
(విద్యుద్భా ంతము_4క) ` , 118 

४. 

దశిణపాదమును నూచిగా చేసి, వేగముగా దానిని (పక్కకు (తః మెటి 

పృష్థపరావృ_త్తిచే కటిని కదలింపవలెను; లేదా బాహ్యా |భమరి చేయవచ్చును 

[పయోగము ననుసరించి వా_స్సములు వ్యావృ_శ్త పరివృ_త్తములుగా చేయవలెను 

కోశపట చతుర[శ్రముగా నిలువవలెను; 86 కటి[భాంతమందురు దీనీని గతుల 

పరి|కమమున ఆాళములందలి యతిని,.ముగిరచుటయందు (పయో గింఫదగును 

(కటి |क ००४० --48) 111, 118, 119 

६ 

५. 

బద్దచారిచేసి, స్వ_స్తీకమును విడదీయుటయంధు స్థితావ_ర్హచారి చేయవలయును; 

వ్ర్షోస్త్రములు ఉరోముండములు గాదగును. ఇది ఉరోమండలకరణము. 120 

(ఉరోమండలము-4ర6) 
१ ५ दी , + 

+ [र 

08 వారిణపుతచారిచే ఎగిరి ముందర పాదములు" స్టస్టికపరచవలెను; ` 672 వాస్త 
౧ BA । ¢ न्ति 

ములు; అది'శన్న తము" ఇది నీచమైన స్వభావము గలవారు సమీపించుట కుప 
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 పతన్నీచ న్వథావానాముపనర్నణ గోచరము; 

భటతండురితి [వా dl |బూతే పాదవక్ స్వ స్టికా కర్వా; A 

దేవానత్యా భువనం |ప్రాప్టా [న తి] కీ రి ధరో౭ భ్యధాతీ. . ~ {ॐ 

(సన్న తమ్క్లీ7) en 

'పార్తి భోగే యదనా ం[ఘేః నూచ్యా న్వ్తీకమాచశేత్ : ^ 
౬ $ ^ 4 < 

9 दु |త్రికమేకత रकम) छ, 6 रेट) ్ వతః 128 

మాదధా యా తా छठ ९०९९5 ద 95 బద్ద రెచి 

వినివృ_్తం తదామ్నాత ముద్దతస్య పరి|కమే. 124 

(వినివృ_త్తమి-_4ర) 

పాదమాతి_ప్రయా౭ &ప్య తతో హ_స్టేన సంయుతమ్, 

వ్యావృ_త్తపరివృ శ్తేన స్వచేవోదవసారిత్రమ్. 125 

ప్రత్యావ ర్తర (పకుర్వీత |భమరీం శేచయ (యన్ ?) కఠా 
య తతత్ స్యాన్నివృత్వాఖర ముద్దతస్య పరి క్రమే. 126 

(నివృ_త్తమ-49) ` ' 

చతురశ్రతయా స్థిత్వా సవ్యమావర్తితం కరమ్ | 
ఆతి పయో వినీషాన్య శుకతుండక్భ్ళతం పునః. 127 

న్వసోరోః పృష్థతోన్యస్వేత్ తతన్తు కటకాముఖమ్ 
“వేతఃసలసితం వామం వేర నా 'చాతురీవశాత్ 

కుర్యాద్య|ఆాపవిదం తదసూయా కోపయోః స తమ్ 128. 

( అపవిద్ధము-6 0 ) 

వృశళ్సికే కరణ హాస్తో లతాఖ్యోో రేచితః వరః 

వత్షః సముద్దతం యత తదుక్కం. గరుడప్ట్రతమ్, ` 129 
Cr 

€ హురన్వర్థ మే వాస్య వినియో*గం 20298 88; 

పతాకె మణిబంధాంతకే ముహురంచిత కుంచిత 

| యుత లక్యానుకూల్యన न ౫; అ 180 

& శ (0८2०-6 1) क 



నాలవ అధ్యాయము రా 

యోగించును. ఇక్కడ పాదములవలె చేతులును న్య స్తికములుగా నుండదగునని 

భట తండువు చెప్పుచున్నాడు; శరీరమును వంచుటచే చేతులు నేలను తాకవలెనని 
2.) 

కీ © ధరుడు వచించెను. ` (53४२८०41) 121, 122 

1 

సూచీ పొదముచే ఇంకొక పాదము మడమవద్గ స్వ. స్టీకముగా. తీర్చి, ఒకమారు 
[పక్కకు |త్రికము తిప్పి మరలించి, బద్దచారిచే -రేచితవా_స్హములతో ఊరువలనము 

చేయదగును; ఇది వినివృత్తము. దీనిని ఉద్దతుల. తిరుగులాట కుపయోగింప 

దగును. | (వినివృ_త్తము-_4రి) 128, 124 

ఆతి _ప్పచారిచే పాదమును |తోసి, ఆశా వ్యావృ यु, పరివృ_త్తమునై న 

వా_న్హముతోకూర్చి, చేవామునుండి చాచి, మరల ముడిచి, | భమర్తిచేసి, వా స్తము 
లను రేచితము చేయవలెను; ఇది నివృత్తము; ఉద్దతుని _పరిిక్రమణమందు 

తగినది. (నివ త్తము-49) 125, 126 

చతుర శముగా నిలిచి, కుడిచేతిని తిరుగవేసి, ఆతి ప్పచారితో 'వెలికిదిని, శుక 
తుండముగా 288, మరలదాని తొడవెనుక పెటవలయును; తరువాత కటకాముఖ 

ముగా, ఎడమచేతిని వ ర్రనాచాతుఠ్యముచే ఎదమీద నిలుపవలయును; ఇది అప 

విదము; అనూయా కోపములలో దిని పీనిరూగము (అపవిడ్డము-6 0) 127,128 

వృశ్చికకరణమం౭దు ఒకటి లతావా స్తము ఇంకొకటి శేచితము, ఎగదన్నిన 
వతున్సు - ఇట్లుండుట గరుడస్థ్రతము; దీనిని సార్థకముగనే ~ గరుడపకి |పాకుట 

(~ ह । 

యందే _ వినియో గింవదగునని పండితులన్నా రు. 

ఇందు లత్యుమునకనుకూలముగా, మనికట్టు కొనలో సతాకహా_స్హములను వలు 
మారు అంచితముగను, కుంచితముగను 'చేయదగునని భట్టతండువు వచించినాడు, 

८ ` ` (గరుడప్పతము-51) 129, 1६0 
౧ 

~ 
gr 



చతు नकर (क~, 

'అన్వర్గ నామ యత్స్భష్టం వృచ్చికం చరణం యథా 
థి © 

తడంగు మేన కుర్వీత య |తభాలే విశేషకమ్ ' 

అలాటతిలకం 'విద్యాత్ విద్యాధరగశావిదమ్. i ` .“ „ 184 

(లలాటతి ०५562) 

ఊర్ల జా నువిధాచేన పాదమాధాయ కుంచితమ్ 

దోలావదం భజన్ దోలౌె వపయోగవశగాకశా a 

య|తకుర్వీత తత్ छठ దోలాపాద ముదీరితమ్ 182 
= (దోలాపాదమ్5కి) 

नेष्ठो, సమశే.[శే భవేత్ పాదస్సములితః 

ఊర్హ్వాంగులితలో౭ रेष [कण పతాకాంచితన లే?. . 194 
0 థి 

యం [తొంగాంతరమ >© తతి స్వాత్ తలవి లాసితమ్ 

పాదోద్దారాఖిధానేన నూ(తధారాదిగో చరః 184 

భటతండుమశే౭ [తాం (ఘీ సంగతౌ యుగపత్క_ కా 

శేచితావన్య नेग) ४ కరౌ కై ర్లిధరే మళే 185 
न (శలవిలాసితమ్-.54) 

చార్యా౭_తి[కాంతయా దండపాదంరూ'చాం [వాం 2] ఘుముద్భృ తమ్ 

(దుతం నిపాతయన్న | సశబిం తాడ యేన్మిథః 186 

ठ 05 తపతాకా ५ ००९ १९१४० మతమ్్; 

వా్తేన వాగ్తతాలే౭న్య వినియోగః [పకీ _ర్థితః. 187 
( తలసంస్ఫ్ఫోటిత్రమ్-లల) 

ఊర్ల్యజాను లతాహాసౌొ आः. ९ యోర్యది | । ^ 
స్యాదంగాంతరమేవం దండపక్షం సమీరితమ్ " 186 

४ | (దండపత్షమ్-5 6) 

WET न वन्न ~ (शर्य సుగముముశకాదు. రత్నాకర 80 ననుసరించి 
అ _ कको గమియ ్యనై, నది (నర్మ ర. ౭౫౬౬౮ hi EIA NG 

డి. ! పతా క్రోజంచిత స్థలే! అని పాఠము సవరింపదగును. ఉన్నది నుగమముగాూదు. 
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వృశ్చిక కరణమందలి పాదము వెనుక మొగమె సాగినసుడు, దాని ००० 

ుతో నుదుట తిలకమురాచుట లలాటతిలకమని సార్గకనామముగల కరణ 

గును; ఇది విద్యాధరుల గతియందు, (లలాటతిలకము_క్ 2) 191 

ఊర్లజానుచారితో కుంచితపాదమునిలిపి, దోలాపాదచ్చారితో హా_నములను 

యోాగవశముగా దోలములు చేయుట దోలాపాదమగును 182 

(దోలాపాదము_రలి ) 

పాదము తన [పక్క చెవికి సరిగా, (వేళ్ళును అరకాలును జర్ష ముఖముల గు 

ట్లు మీదికె_త్తియుండగా, దానిశకెదురుగా అరచేయి వంగిన పతాకవా_స్హము 

లువవలయును; ठ మార్చి, ఇంకొకయంగమందును జరుగవలయును; అది 

లవిలాసితము; పాదోద్ధారము అనుపేర సూత్రధారుడు మున్నగువారు డినినువ 

నోగింతురు. ఇక్కడ శెండు చేతులును ఒకమారే కాలితోకూర్చి పట్టదగునని 

ట్రతండుమతము. పొర్భ్వలేచితములు గావలెనని కీ_ర్తిధరునిమతము. 

(తలవిలాసితము_54) ..'188,| 184, 185 

అతి క్రాంతచారితో లేదా దండపాదచారితో ఎ త్రీనకాలిని వేగముగా ముందు 

డవేయుచు, పతాకవా_స్హ్తములను శబ్ద కుగునట్లు ఒండొొకటితో తట్టవలంయును; 

ది తలసంస్ఫోటితము; _ చానికి చేతులతో తాళము వేయుటయందు విని 

మోగము. (यसम) 6५४55) 186, 187 

ఊర్ల పజానుచారి; © छ ०० నములు: అందులోనొకటి ్హమోకాలిమీద నిలిపినచోే 

'ంఢడపక్షమనబడును. ` . (దండపక్షము-ల్ర) {88 



చతు ग्र यञ ०९८५० 

చతుఠ [ग "®$ ठठ రేకో బ్యా వృ తకరణా [१२१ | 

హా Ye తో ¢ | ॐ ठ పార్భ్యద్వయే ఉపో వహంసప (దుత| భమః. 189 

అధ_న్దలకరోనేయో వతోదేశమథాపరః 

ठक జావ్యాతః కేవ్యః తద్యశాచ్చరణో౭ంచితః. 140 

ఏకే౭_పరస్తు నూచ్యాఖభోో యన్మిన్నా _ప్పశేచితమ్; 
త్యాగోపాదానయోర లై తద్ క్లేయం బహుశః కృశే. 141 

( ఆశి _ప్రశేచితమ_42) 

జనీశాయౌోా; కరోయ। త లకాఖోర దకిణోభ వేక్ 

జనితం తతి సమసానాం |కియాశాం జని(న?)కం యతః. 142 

(జని తమ్-4 8) 

అం [ॐ ए छः ह ०935“ బామోయ ద్య పరం (> 8 | 

వ్యావ్భ_త్తిపరివృ త్రిభ్యా మ రాలత్వముపాగతః. 148 

తథా[థై {| వానుగతో హస్తో దకిణం పార్ళ్వమానతమ్ 
తదోపనృతమాఖాా్యాతం अ 144 

అ| గతశళరణాి ण्ठ |కమాదోలా కరౌ తతః | 6 | # 
ఇత్యంగీకురుతో భట్రతండు కి_ర్తిధరావివా, (ఉపసృతమ్-ల్లి) 145. 

అపసౌార్యకి చేక్ పాదం [వాం] (పాడావాస్తా?) చోద్వ్భ త్రయానహా 
యన్మీన్న శేషమంగంచ తదుద్వ్భృ_త్రముదాహృతమ్ . 3 
భట్టతండు 6१ &. ठे చారీం వాద క్రియాం జెగా, 146 

(ఉద్వ్భ శ్రమ్60) 
కుర్వీత జనికాం | చారీం కరావభిముఖాంగులీ धि | 
न्यु తాలవ ల్లవారాలా వక్ష_స్తట లలాటయోః., 1 47 

వ్యావృత్వొ ద్వేష్టితా (त्र ?]కరాభ్యాం[?7 అవహిశ్లకమ్ 
పతర్గోవనవాక్యా శే విద్వద్భిర్వినియుజ్య కే; 
అవహితశ్చకరంచా త్ర భట్టతండురవో చత, (అవహిత్సమ్6 1 ) 145 
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చతుర | रत 53९5 ఒకటిని - వ్యావృ_త్తకరణముతో మీదను, (= 

లందును విసరివై చి హంసవతము చేసి, వేగముగా |తిప్పుచు, क्छ అర 

చేతితో వతోదేశమునకు తార్పవలయును; ఇంకొెకవా_స్తమును శేచితముగా వెలికి 

వేయవలయును; దానిననుసరించి కాలు అంచితముగా నుండదగును; ఇ తరపాదము 

నూచి; ఇది ఆతి ప్రరేచితము. దీనిని పలుమారు ఇచ్చి పుచ్చుకొనుటయందు 

వినియో గింపనగును. (ఆతి ప్పరేచితము_ర్2) 189, 140, 141 

జనితచారియందు కుడిది లతావా స్తముగా నున్నచో జనితకరణము; అన్ని 

[కయలకు ఇది ఆరంభమున నుండును గనుక. (జనితము-_ర) 142 

. అతి ప్పచారిని గూడిన "యెడమపోదము కుడికాలిని చేరునపుడు, అరాళ 

వా_స్తము వ్యావృ త్తి పరివృత్తులతో దానివెంట, వంగిన కుడి|పక్కకుసాగవలెను. 

అది ఉపసృతము; వినయముతో చేరవచ్చునపుడు చాన్మి వినియోగము ఇందు 

పాద|కియ మొదటను, తరజాత దోలాహా నములును 'చేయదగునని భటతండు 

వును, కీ రిధరుడును, అంగీకరించిరి (ఉ సృతము-క్లి) 148, 14 45 

కాలుచేతులను చాచి వెనుకకు తీసి, ఉద _త్తచారితో చేవామునంతటిని | తిప్పి 

శెట్టవలయును; అది ఉద్వ్హ్భృ_త్తము దీనిలో పాద|కియ ఆతి పచారితో చేయదగు 

నని భట్టతండువు వచించెను. 1 (५2९०) ॐ) 60) 146 

॥ 4 
ele 

4 

జనితచారి చేసి, అందు ఎదురుమొగమెన (వేళ్ళుగల అలపల వారాళ హా 

ములను వ్యావ 8 తోద్యేషితములు 2; వక్షసున, ల లాటమున చేర్పవలను. 

ఇది అవహిత్తము; దినిని 2७०९००९ గోపనవాకార్లము నభినయించుటకు విని 

రఘూ గంతురు ఇక్కడ భటుతండువు అవహిత్తకరమునుగూడ చె ప్పెను 

(అ వహితము-61 ) 



भ. 

(+ ८ 040“ అని ` णद అభినవ భారతి. గ कम) © 3९ {2 उ భమ్మ్ము । 
 పరిన్ము ర్త మాచన, (Note below and Notes P. 26, 

2. ఈ కరణవిని యోగము ' ̀ .వివంకుముశ్ర అధినథ గుప్పు 

!అంచితం పాదమన్యాం|ఘేః పారి భాగే 288. 

వత సమున్నతం బి|భత్ కటేకాముఖ మధ్యమా 

కుర్యా త్తిలకవత్ సాకే ०४० [8४5 స్యాన్ని శుంభితమ్ 

.- అనేన. కరణేన స్యాదభి నేయ స్త్రిలోచనః ; 

అ|తకీ ర్తిధరస్త్వావా సూచీముఖ మధోముఖమ్, 
తస్వాథఖినయచే వాసో యస్మాదయముదీరితః 

చతురో౭_థానగ్రయః 

“Hag 

150 

ఏతస్మిన్ కరణ పాదం వృశ్చికం కేచిదూచిరే (నిళశుంభితమ-_2) 151 

వ్యావ్భ త్తక రొణం యేన కరేణ పవిధీయతే 

తెనై వ వవో వికి పః 54355 చరణో బహిః. 

ఆనే వీ (పో 2) వా పాదస్య త్ర 68 పరివ ర్రనాత్ 

| थ భవేదేవం 8 &, >° వ కాథిరే 

వతస్నా టాక్టంగవిచ్చేచే [పయాజ్యం సంధిగు ప్రయే. 
'శాలాొసామవునునంధా నే గతీనాం "व्रणे వరిికమే. 

చారీణాం వా నియుద్దాడా సంచా శేషు యథోశచితమ్ 
ణా Ww ని యో छ न 2 కేచిద్గ గశెత్వస్య క గం (पक. 

189 

(१.० >,5-68) 

ఆతీపాయాం యదా చో ర్య ౦ పాొదోచేసో [८28 "र 
नै తదె వ చతురః र्ठ రా కేవ్యః కటకో౭ ककर 

యత్ర పార్ళం నతం కించిత్ తదాకి పం [उ 

+ 

158 
As pm 

విహితో వినియోగే౭_స్య విదూషకపరిక్రమే (ఆ శ ప్రమ్-_64) 157 

Cr क र 

८28 [1 
జాంున 25 {గహింసలేదేమో యని వరిషవ్య ర నంచేనాము వివధములకు 
నా ९ । ౧౨౩ కింది నూశ్చిక 
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అంచిత [కుంచిత | పాదమును జతర పాదము మడమ వద్ద నిల్లుపవలెన్సు 

ఎద యుబ్బెత్తు గా చేసికొని, కటకాముఖవా నస్తపు నడిమి వెలిని తిలకముగా 

उण పెట్టవలెను; అది నిశుంభిత; దానితో |త్రిలోచనుడగు శివు నథఖినయింప 

దగును. ఇందు కీ ర్రిధరుడు మాతము అధోముఖమెన సూచీముఖవా స్హమును 

చెప్పెను - శివుని నభినయించుటకావా స్తము చెప్పబడినది గనుక. కొందరు ఈ 

కళణమున వృశ్చిక పాదము చేయదగునని' వచించిరి. 149, 150, 151 

(నిశుంభితమైు-62) 

ఏ వా న్తముచే వ్యావృ_త్తకరణము చేయింతురో ఆ దానితోడనే, ఆ పాద 

మునే బయటికి విజేపించవలెను; ఆనె అదే వా_న్థఫాదములను పరివ రనకరణ 

ముచే ఆకేపించవలయును; ఇతర హా నపొదములందును ఇశు జరుగ వలయును 

అది విత&ిపాత&ి పము. దినిని నాటారంగములకు విచ్చేదమేర్చడినపుడు ఆ సంధిని 

తోపనీయక చేయుటకై |పయోగింవదగును; అశ్లే భిన్న తాళముల కూర్పు 
నందు, గతుల తిరుగాటలందు, జాహుయుదము మొదలగుపహానియందు, బారుల 

సంచారములందుగాని ८ ~ మెరిగి (పయో గింపనగును కొందరు రాకపోక 

లందు దీని వినియోగము చెప్పుదురు 152, 158, 154, 155 

| (వి&ిప్తాకి_ప్పము-6కీ) 

ఆతి ప్పణారియుందు పాధ్రము వేగముతో జరిగినపుడే, చతురవా న్హము గాని, 
కట్టకాముఖహా_స్హము గాని ఆకేపించవలెను; ॥ పార్ళ కము ఇంచుక వంగవలెను; 
దానిని € _ప్రమందురు;: .వదూషకుని తిరుగాటయందు దాని వినియోగము. 

(ఆతి_ప్రము-_64) 156, 157 
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 భుజంగతాసితా హస్తా రేచితౌ వామపార్ళ इतः 

धर ॥ + 

०४०] తకుర్వీత ४७ | 2९ కం భుజంగ [8 నరేచితమ్ 

| (०७०१४ ठ ९ -65). 

we oe 
De, णि 

విశ్యవాయాః [మయో గణ సహోర్వేష్టితవ ర్తి తా 

` కృత్వోర్ట్వమండలా కుర్వన్ కుర్వీత న్వ_సీకౌ తతః 

బధ్నీ యాన్మండలస్థానం మండలన్య సికం భవేత్; 

విలాసపరినంఖ్యా నే [పత్య కే౭_ ర్ట భవేదితమ్ 

(మండలస్వ స్తిమి-65 

| యత నూపురపాదోశ్లాం దండపాదాం స్రమాచరేతి 

వా_స్తం ८०८२८०5 &_స్పమంతర్గంఘం | ०७० 5 ८5 € . 

దండపాదంః సమాఖ్యాతం ९ छ-०५ టేపపరి [> 

€} छर ° 22) छ భట్టతండు కీ రి ధరోదితా. 

ఏకః స్యాదూర్ణ వ్రతః | & 208 పరో జంఘాముగతః 

కరోభవేదితి పావా భట్టతండుః |పయోగవిత్. 
+ (దండపాదమ్-67 

పరాజ్ముఖౌ యదా నాభి కే [శే నః కటకాముఖె 

నూచీపొదః వరః పాదో (పరంపాదం १1 విద్ద్వా[వకాంతయోన్నిత9 “ 
భవేదేవం డ్వితీయో౭ పి యదా పాదాపవిద్దకః (మ్) 

(పా ८०55९) 6४5). © Ty 

భుజంగ| తాసితాం కృ త్యా వ్యావృ _త్తపరివృ తకమ్ 

వకం పాదవశాద్దోల మపరం కటకాముఖమ్, 
విదధీత యదా 30४20 భుజంగ| తాసితం తదా. 

- ( భుజ ంగ| తాసితమ్69 ) 

1. స్పష్టానయమునశకై_ నాయో నవరణ నూచన. 

1 
Tew 

“ 159 

gi iy 

168 

165 
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ఎడమ (పక్క భుజంగ|త్రాసితవా_స్హములను శేచనము చేయుట 2०506 

రేచితమనబడును. (భుజంగ [ख र ठ చితము-6క) 158 

విచ్యవచారిని చేయుచు, వా मु ఉర్వేష్టిత క్రియతో य ९0०८०८०० 

లుగా సాగించి, ఆవి 2९ ̂  కపరిచి, మండలసానకమును గటవలెను. అది మండల 

९ కము; ఎదుటనున్న వస్తువును నవిలానముగా పరికించుటయందు దాని 

కినిధయోూాగము, (మండలన్వ స్తికము- 66) 159, 160 

నూపురపొదచారి నుండి దండపాదచారి చేసి, దండమువలె చె ౩ తినవానము 

త్యరతో జంగలోవలికి చేర్చవలయు; అది దండపాొదము; ఆటోపముతో చుటుట 
యందు దీని వినియోగము. ఇక్క_డమొదట జనితచారి చేయదగునని భట్టతండువు, 

8 రి ధరుడును చెప్పినారు. ९.७० స్తము మీదికె త్రి, శెండవదానిని పిక్క_చెంతకు 

చేర్చవలనని పయోగవే త్ర భట్టతండువు చెప్పెను, 161, 162, 168 

(దం డపాదము_67 ) 

నాభివద్ద కటకాముఖవా సములు సభ్యుల 'దికు,_ మొగముగానుండగా, ఒర 

నూచీపాదము ఇంకొక పాదమును శకి, అప కాంతచారి చేయగా, శెండవ 
పాదముగూడ అట్ల్టుచేయుట పాదాపవిద్ధకమగును. 164 

(పాదాపవిద్దకము-6ర8) 

భుజంగ తాసితచారిచేసి వ్యావృత్రి పరివృత్తులతో ఒకవా_న్హము కాలిననుసరించి 
దోలముగా, ఇతరము కటకానుఖముగా తీర్చుట భుజంగ|తాసితము 165 

. | ( భుజం గ|ఆాసితము_6 9) 



४14 
గ్రో 

చతుర్థి ౭.౫౫ నలక 

యదా? రుంచితః పాదః (పస్ఫత్తో గమనోన్నుఖః 

రేచితె స్పః కర" విష్టు[కాంతం తద్వి|కమె హారేః, 182 

(ఏ షు (కాంతమ- 90 ) 
£> 

[ప్రథమం శేచికౌ పళ్ళాథ్ 9" क द 
ति 811; 

॥ रि if: 1 

స్య ह° £[ ॐ పక్షవంచితకె తతః 

> 2 [2366 इ నృ_త్తకరకషట్కమితీక్రమాతి. | 168 

తత్స_రానుగతా చారీ స్థానమంతే౭. వహిత్థకమ్, 

యత తత్కరణం |పో క్షంబుధై_ః 4९ స్రికరేచితమ్, 

నృ _త్తత్వాథినయ ముఖ్య [పహాశ్తాడా పయుజ్య छ. 169 

(న్వ_స్తిక లేచితమి-7 1 

ఏలకా కీడితా పాత సన్న తం నలితం వపుః 

య(త్మపలోగతో వాసా ए (కిడితాభిధా 'ధమ్ 4 ) | 

అధమ (పక్భతినాం.. తద్గ్దమనే వినియుజ్య త. (ఏలకా కీడితమ్72 ) 110 

సమమావిదయా ० ए వ్యావ 5 పరివ 8 తమ్ 
ధి ఫ్రీ 2 त 

ఊరుప్ఫ ప్లుకరం యత నిదధ్యాదలపల్ల వము. 17) 

సేం! భాంతం కథంుం తతత సనం| భమపరి కమెః 

25287 $ (~ [త 9668 ह రి 662. | 228 . 172 

(० कर््छ5- 18) 4 

వృశ్చికం చరణం కృత్వా మణిబంధనికుంచి छः 
స్వస్థి కన నమాయుకక్రై పద్మకోశయదాక రా. 178 

(क వ రనావశతః పునః : 
అప్పఖార్య క్రియా మెశాం కుర్వాదంగాంతరం తథా. 174 

సింహోకర్ణి తమా क़ ०.४० సింవాబ్యా [ఘాదిదర్శ నే; 

ఆవెష్ట్య స్యందితాం చారీమంచితా మకరౌక రె 
८569 రూ -छ ^ * పా కా ॐ 6 ४1 = (४० రిధరో భట్టతండు ర్నూ పురపాదికామ్. (९०४०७6९ తమ్-74) 1 5 
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కుంచితపాదము గమనోన్ఫుఖముగా ముందుకుసాగి, చేతులు కేచితములై. 

యుండుట ఏిష్లు| కాంతము; అది ఏమని వి కమణమున. 166 

(విమ్షు [కాం తము70 ) 
६9 

మొదలు శేచితములై న వాస్తనులు, పిదప శిరస్సునుండి వ్యావ ర్రితములై. 

కిందికిసాగి, వరివర్హనము 1 ఆవిద్దవకములుగా నక్షస్సుశేరి, న్వ స్తికములై విడి 
పోయి, ఆపె పక్షవంచితముల , పక్ష|పద్యోతములుగావలయును; ఇట్లు ఆరు 

నృ_త్తవా సములు |క్రమగతిచే సాగవలయును; ఆహా_స్హములననుసరించి చారి 

నడవదగును; కడపట అవహిత్సస్థానకము గావల యును; దీనిని స్వ స్టికరేచనమని 

బుధులందురు. ముఖ్యముగా నృ_త్తమును [పదర్శించుట యందు, ఎక్కువ సంతో 

వము మున్న గువానియందును, ఇది [పయోగింపబడును., 167, 168, 169 

(న్వ_స్తికశిచితము_71 

ఏలకా కీడిత చారిచే పడినప్పుడు, చేవామువంగి_ వలితమైయుండగా, [పయో 

గానుసారము వా న్రములు నడచుటఓ 5०७१ కీడితమగును; ఇది అధమ పక్ళతి 

గలవారి నడకకు వినియోగింతురు. (ఏలకా| కీడితము_72) 110 

ఆవిద్దచారితో సమముగా వ్యావ_ర్హనము, పరివ ర్లనమునుచేసి, అలపల్ల వ 

వామును తొడ నిలుపవలయునుు దినిని సం|భాంతమనియందురు. 96 

సం| భమముతోడి తిరుగులాటయందు; ఇక్కడ పదధ్మకోశవా_స్టమెనను గానవచ్చు 

నని కీ రి ధరుడు వచించెను. (२० భాంతము. 7కి) 171, 172 

వృశ్చికపాదము చేసి, మణిబంధము వడ్ద నికుంచితములై స్వస్తి కపరిచిన 

హా స్తములను, పద్మకోశములుగా గాని, ఊర్గనాభములుగా గాని తీర్చి, వరన 
ననుసరించి, ఆ|క్రియను విడిచి ఇంకొకయంగమందును అచ్చే చేయవలంయును; ఇది 

సింహోకర్షి తమగును; సింపాము, పులి మొదలగువానిని చూపుటకిది వినియోగింప 

దగును, ఇక్కడ స్యందితచారిని ఆవేష్టించి, అంచితములై న మకరహా న ములను 

కీ ర్తిధరుడును, నూపురపాదచారి భట్టశండువును చెప్పినారు (?). 

(సీంహోకర్థి తము-/4) 178, 174, 15 
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అంచితం పాదమన్య్య నమీపాదపసర్చ నున్ 

6४ +-0 రేచితం హా నం శిరశ్స పరివాహితమ్. 
८ m0 

కృశ్వాయ|త |పకుర్వీత పునరంగాంత రేణచ 
సర్సితం తద్భ వేత్సాదకృతమ త్త “తాగే. (సర్పితమ్-._7 ర్ 

శేచితాచ $ठ | హంసపతా |దుత|భమౌె 

చరణా న్వ స్తికీభళూయ విచ్యుతా పరివాహితమ్. 

శిరశ్చే త్తరుణే తత్సా్యత్ 25 ठं నాగావసర్సితమ్; 

२33 29, యోగతః పాదా న్థలితావపసర్చి తి 

ఉరరీకురుతో భట్టతండు కీర్తి ధరావివా. _(నాగాపసర్చితమ్76) 

9 నము సా ब. రూరువ = 9 ०५०९३ స్టేత ge ఇత రుప్ఫ పృవ్యవస్థీతః 

నో 9 28 09 ॐ సా ५ న్ న్ర౭-౦| ఘీరథ వక్షః 9 ముష్టిః त्वे भन కరః, 

అర్జచం| దః కటీసంస్థః పార్భ్వజాను తదీరితమ్; 

బుధై ర్యుద్దే నియుద్దేచ వినియోగో౭స్య కీ_ర్తితః. . 
स्रत 9 । (क) ---9 ह| 

ఊరోరభ్యంత రే పాళ్ళ్వే పరపాదా| గనంస్థితమ్ 
@ 

భట్టతం డు రిహ [బై "తె పాఠాంతరవిలోకనాత్. 

వాంసవకా |దుత|[భాంక్యా खोदे" భవతః కరా 
७. इ" వి|పకీర్ణాచ య।|తపాదస్తు వృళ్చికః, 
వ్యోమయా నే (పయో క్షవ్యమెతత్ వృళక్చికశేచితమ్. 

(వృశ్చిక రేచితమ్ 75) 

ఛ్ర0౦ రో లు? व्यो ల సంజ్ఞ 5 65०2438 పా దశ్సయది >) ) ४8 

తల్ల తావృక్సికం [పో కృం పతనే గగనాదధః 
వామోలతా |పయోగాక్ స్యాత్ దడి &8०९ (త వాదిస్థితః 

( లతావృశ్చిక మ్_7౪ ) । 

(चेष्ट) कण्ण) 

179 

180 

183 

te म । 
ग्र 

| \॥ 4 

1. ఇది పరొమ్కు ర్హ సవరించిన పాఠము (శా. [ॐ 'వామోయతః వయో గళ 
088 

wy 
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అంచితపాదమును ఇంకొకపాదము నుండి [పక్కకు |తోసి, ఆ దిక్కునందలి 

వాన్తము కేదితము చేసి, శిరస్సును పరివాహితము చేయవలెను; धेटः మరల 

అంగాంతరమునందును; అది సర్పితము; మ_తెకి_నవారు పాదములను గతాగత 

ముగా చేయుటకిది వినియాగింపనగును. (నర్పితము_75) 176, 177 

రేచితములె వాంసపత్షవా నములు |దుతముగా తిరుగగా, పాదములు స్వ_స్తిక 

ముల విడివడి, శిరస్సు పరివాహితమె యుండుట. నాగాపసర్చితము; ఇది తరుణ 

మదమందు. దీనియందు భట్టతండువును, కీర్తిధరుడును, మత్త త్రి చారితో పాద 

ములు జారి విడివడుటను అంగీకరించిరి. 178, 179 

(నాగాపసర్సి తము_76 ) 

సమముగా నిలిచిన ఒకపాదము తొడ వెనుక, ఇంకొకపాదమును कदु, ఒక 

హా స్తమును ముష్టిగా వతుఃస్థలమందును, ఇంకొ కటిని అర్హ చం|దముగా కటి 

యందును, నిలుపుట పార్భ్వజానువు; యుద్దము నందును, కు_స్తీయందును, దీని 

వినియోాగమని పండితులందురు. ఒకకాలికొనను ఇంకొక కాలితొడ లో|వక్కలో 

నిలుపుకొనవలెనని పాఠాంతరము చూచి, భటతండువు వచించెను 

(పార్భ్వజానువు_ 1) 180, 181, 182 

వాంసవతువా_స్హములు |దుతముగా తిరుగుచు శేచితములై , స్వ_నికములై. 
విడివడగా, పాదము వృశ్చికము గావలయును;. ఇది వృశ్చిక రేచితము; ఆకాళ 

యానమునందు [పయోగింపదగినది. : (వృశ్చిక లేచితము- 18) , , 1६8 

ఎడమచేయి లతావా_న్టమై,, పాదము వృక్చికముగానుండుట లతావృశ్చికమన 

బడును; ఇది ఆకాశమునుండి [8०68 పడుటయందు వినియో గింపదగినది. దీనిలో 
(పయోగమునుబట్టి, వామవా_్టము లతఇమె యుండగా, కుడిచేయి వత్షస్సు 

నందుండును, ‘ geet ~  § (లతావృశ్చికము- 19) 184 
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, స్యాస్తికాంతరమ 9९ బీ వ్య E వరే 

* 
hd 

Par ५ ri ¢ + भर, 41 थ् F 

ॐ శాఖస్థానకం ५०८३5 (గీ వాపాదకటి[ కమా § (టీకరాన్ 2 

ठ యేధ్య] త ठ 8 (పో క్షం వె శాఖ "రే చితమ్ 

> 24350 స్థానమ్మఆతాడౌ |పో_క్రం కీ రి ధరాదిభిః. 86 

(వై_ శాఖ ठ 2४5-680) 

చార్యా తదాఖ్యయా శ్రేయం కరణం వారిణప్లతమ్ 

కల సామాన్యతః (2 इ వకఃపాదానుగావిహా, 

చార్యా వవ ద్విరావృత్యా భట్టుతండురిదం జగ. ८.4 

( హారిణస్థు శమ్-61). 

రా తా 9 ఖే x 9 క్షు వద తుటితాంగన ९९५ ఖషు చతుర ఏపి | 

(పక్యేకం న్వ స్తికం ००० తత్ 68.58.5०. 187. 

గీతన్య ̀ పరీవ రేషు వినియాగే౭న్య & 8 ९8 

(దిక్ స్వ స్పికమ్-ర52) ` 

కర్ణం తే కరిహ_స్తన్య |తిపకాకోయదాంచితః 

దోలాపాదాచ చారీ స్వాదేవమంగాంతశే తదా, 

గజ |క్రీడితమాఖ్యాతం గజో ठर || నీ ? | ०. 189 

(గజ।కీడితము-రికి) . 

అలీవోద్యః 'కరోజామో వతఃసశ్చతురః పరః 
భవేదుద్దట్లితః పొదోయ త'తచ్చతురం విదుః, | 

2053०25 €> సంసూచే్య వినయాభినయాది ¥ ్ (చతురము-684) 190 

త ఆర ుముం కలాం బారీం కుర్మోన్ (కమా తతః 4. 

(+ 

స్వ ह शदः కరొనోభికటీచాకా. = ` (रणि 

'కటిశ్రలూన్ ' ఆని. “४052 ఉండదగును, 

వా_స్తలేచనమును గూడ చెప్పినారు. 

'అభినీయ"కే" అని సవరణ ५6१ द సూచించినది. (చూ. (5०68 సూచి). 
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వై_శాఖన్థానమున నిలిచి, మెడను, పొదములను కటిని (కరముఅను ? } కేచించ 

వలయును. దానిని విచ్వాంనులు వై శాఖశకేచితమందురు. ఇక్కడ మొదలు 
సానకము వె షవముగా నుండదగునని కీ రి ధశాదులు వచించికి 185 

(వై శాఖ రేచితము_ర0) 

వారిణపుతచారితో చేయుకరణము వారిణపుతము. సామా న్యముగ దిని వా స్హ 
ములలో ఒకటీ వక్షస్సును, మరొక 0-€9 పాదమును, అనునరించియుండును. ఈ 

బారినే రెండుమారు తేయదగునని భటతండుమతము “186 

(२०९००७52 -81) 

1 అంగమును విడదీయక, న్వ నీ కకరణ 
మును చేసినచో అది దిక్స్వస్తికమనబడును; పాట మార్పులందు దీని విని 
యోగము. ఇతరకరణములందలి స్య నికము గూడ దీనినే యనునరించును. 

(దిక్ న్వ £, కము-రి2) 187, 166 

కరివా సకరణమందలి తిపతాకహా నము అంచితమె చెవివద్దనుంచి, దోలా 

పాదచారి చేయవలయును ఇట్లు రెండవయంగమందును జశిగినచో అది 
గజ కీడితము ; దినితో వనుగునథినయింపనగును.. (2 కీడితము_ 88) 189 

ఎడమచేయి అలవద్మముగా, కుడిచేయి చతురముగా వత్షన్సునందు నిలిపి, 
పౌడము ఉద్ద టితము చేయుట చతురమగబడును ; విదూవకుడు నూచించు 
విస్మయౌోాభినయము మున్నగుచోట వి యోజ్యము (చతురము-రి4) 190 

ఆతి _ప్పణాకి చేసి, అపకాంతచారి చేయవతళయును 3 తరువాత న్వ_స్లిీకములె 
విడివడిన వా న్రముఅతో, ఒకటి కటకాముఖముగా నాభివద్దను, రెండవది అర 
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కటకాఖ్యార్లచందాఖి"్ట, సమున్నత నతేకమాతి + 

పా వ మా दण సా ఇ ध MID 3 పొర్భ్వే వై వ్షవమాదధ్యాత్ స్థానమేవం పునర్విధిః | 1 

„ భవేదంగాంతశేణాపి కీ రితం తతొకటీసమమ్ 

నూ తధార[ పయో ४2 జర్హ్షరసారథీమం [८ 1 

: (కటిసమమ్=రీక) 

యా|తాం| ఘం వృశ్చికం కృత్వా పతవదేచితాక రా 

ంచ్యాథఖాము' మేవోరుదేశే |భమరికాం 2 ठ 

మ౨ూరలలితం नाः మయూరస్య తదివ్యు శే 194 

(మ యయూరలలితమ్-ర6) 

దకిణేనాం [प्छ ०९ లాతాం ४८९5 5 వపాణ్రినా 

280९0 చతుర శంచ విధాయ [८२०४४ కరమ్, 195. 

వామేన చరణోనోర్డ పజానుచారీం (వకల్చ్పయేత్ 

వామాంగేనాపి కుర్వీత कण्ठता లాశాదికం | కమమ్, 198 

యస్మిన్ని దమల్తాతాఖ్యం లలితే న్ఫ త్రఇష్యతే ; 

బాత్యానితంబ 263 कणर దోలం కీ 66८8 కరమ్ । 1.9. 

( అలాతమ్ు_ర7 ) 

` అత్లాకాంఘీం పురః కూభ్యాదూర్ల నాభమపి దుతమ్ 

యదాం౭గాంత రమ వ్రన౦ సింహావి| కీడితం తదా ; 

విషయో౭న్య 90099 కౌ[ద|పాయః పరి కమః 

` త్థుల్యకాలా[తుల్యాకారాొ !]/కరావ [క స్యాతాం శై (रठड 9 

ee WOE A (సింవావి కీడితమ్-68) | 

1. 'థఛాన్యమేవో' అని ము[ది. “పొదం తమేవోరుచేశేనికుం చ్య' అను అభినవ 
భారతి వివరణ |పకారము (నం + 000 ౨౮) నాయీ నవరణ నూచన. 

2 తులా కారౌ' అనీ వరి छ ¢ సూచించిన నవరణ (|కింది నూ ) 
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చందముగా కటివద్దను, నిలుపవలయును ; పార్భ్వములలో [క్రమముగా ఒకటి 

సమున్న తము, ఇంకొకటి నతమును గావలయును ; స్థానకము వై ప్లేవము ; 

ఇట్లు మరల ఇంకొకయంగమందును చేయవలయును ; ఇది కటీనమము; సూత 

థారుడు జర్షరమును! అభిమం|తించుచోట దినివినియోగము. 191, 192, 198 

(క టీసమము-ర5 ) 

ఒకపాదము 99, వాంసపత్షవా న్రములను శేచితములుచేసి ఆపాద 

మునే తొడవద్దికి నికుంచితముచేసి |భమరిచేయుట మయూారలలితము. 96 

మయూరన్భ_త్తమునకు తగినది. (మయూరలలితము-66) 194 

దకిణపాదముతో అలాతచారిచేసి, ఆకుడిచేతనే కమముగా నితంబ చతుర శ 

వా_న్టములుచేసి, వామపాదముచె ఊర్ల ్ వ్వజానుచారిని కల్పింపవలెను ; 

వామాంగమునను మరల అలాతచారి మున్నగు |కమమును చేయవలెను ; ఇది 

అలాతకరణము; లలితమగున్భ త్తమునందిది తగినది. ఇక్కడ కీ_ర్రిధరుడు నితంబ 

వా_న్టనునువదలి, దోలవహా స్తము చెప్పినాడు. ' 195, 196, 197 

(అలాతము. ౨7 ) 

, ఆలాతపాదము, कषठ నాథభవా_నమునుచేసి, వేగముతో ముందర 'మెట్టవల 

యును; ఇశై అంగాంతరమునుగూడ తీర్చినచో, సింవావి | క్రీడితమగును ; 

రౌ[దము నిండిన తిరుగాటకు దినిని వినియోగింపదగును ; ఇందు హా_స్హములు 

రెండును ఏకకాలమందే చేయదగునని ' [పకాకారముగా నుండదగునని?] & 9 

ధరుని మతము (8०5 | 9@ 5-०-88) 198, 199 

1. విఘ్ననివారణక_ నటులు పూజింపవలసిన ఇం[దధ్వజద ండమ్మ్యూవెదురుది జ 

జర్దరము, 
[वि । 



364 ~ శై पकक 

` తలనంచరథావేన गेष्ठ कै ८, ८७१३७ 

అలపద్రతయా సవ్యః కుంచితోవామతః కృతః , 

కుంచితం ©$ > రానందనిర్భరా'థిన యేభ వేక్, (కుంచితమ్8౪ 209 

అతీవే నమితం పృష్టం పొదో వృశళ్చికపుచ్చవత్ 

(కమాత్కరికరోయ త వృశ్చికం తదుదావ్ఫతమ్ 

ఇదమిం|దగజీం దాది గకాస్యాత్ గగనాంగణో. (వృశ్చికమ్90) 201 

€ @० స్థానక ण्डः लेक "0 వతసిరేచికొ 
నవోోరద్వే పాప వెష్టాఖ్యా మూర్ద్వాస్యాధో ముఖెౌ క్రమాత్, 202 

విపకీర్ణత్వమాఫన్నా యత తత్ వ్యంసితం మతమ్; ta 

మారుతి పముఖ పౌఢపఫ్థవంగమ పరి|కమే. (వ్యంసితమ్-91) 209 

“ర్ల 58००८६४ त° నూచి చరణో బదయాంచితః 
` విచిత్రక్వేన త త్రాన్యపాచే భవతివ 88. - 204 

[कणन [8 [क ०85 పరివృ త్తం దదీరితమ్ ; 
అ|తకీ ర్లిధరో कच्छः భమరీమపి మన్యే. (పరివృ త్తమ్-92) = 208 

వా స్తమాతిప్యిపాదంచ [తికం యత్ర వివ రరేేత్ 
రేచశమైేదవరం వా_న్హం కీ ర్లితం తద్వివ_రితమి. (25 ర్తికమి-98). .206 

.శేచితో దతిణోవాన్టః పాదేశ్చోదటిశో యది 
బనామో దోలాయేశతే దోల; चे చేచితనికుట్లితమ్ | 207 

(శేచితనికుట్టితమ్94) 

 --- नुव प्न दर पठः అనీయుండుబోలును. తక్కిన | 
TSS ` ^ १८ ४ , ह 
Pa “ఆతి ప్రపొద 0 అను నమ_స్తపాఠమున వాసము ఆకి వము - శాళపోవును.' 

అది భర తాదుల మతముగాదు. కనుక నా యో, సవరణ. 



నాలవ అధ్యాయము 224 

దక్తిణపాదము తలసంచర్చ్నమె, నతమైయుండగా, కుడిచేయి అలపడ్యముగా, 

ఎడమ పక = రుం చిత మెొయుండుట, కుంచతము. 868 పరమానందమనుభవించు 

చేవతనభినయించుట కుపయోగింపనగును. (కుంచితము-69) 200 

పీపునుమిక్కిలివంచి, పాదము వృక్స్చికపుచ్చమువలె తీర్చి, కరిహా_స్హమును 

|కమముగా వయోగించుట వృశ్చికకరణము ; బది ఇందుని రయెరావతము 

మున్న గునవి, ఆకాశమునందు చరించుటకు వినియోజ్యము. 201 

(వృశ్చికము-90 ) 

స్థానకము ఆలీఢథవు; అందు వా_సన్హములలోనొకటి ఉద్వేష్టితమును, 

ఊర్ల ప్రముఖమునై , రెండవది అపవేష్టితమును, అధోముఖమునె , క్రమముతో 

వతస్సునందు రెచితములై ॥ వివకీర్ణ ములు గావలయును ; ఇది వ్యంసితము ; 

ఆంజనేయుడు మున్నగు మహోకపుల తిరుగాటలందు. 202, 208 

| (వ్యంసితము...9 1) 

వా_స్తములు ఊర్ష మండలములు ; బద్దచారితో వంకరగానున్న పాదము 

విచి తమండలముతో ఇంకొకవ్వందమును చేర్చునది; తర్వాత |భ్రమరిచే |తికమును 

(తిప్పుట ~ ఇది పరివ్భ_త్తమనబడును ; ఇక్కడ కీ_రిధరుడు कष्ण భమరియు 

చేయవలనన్నాడు. (పరివృ_త్తము_92) 204, 205 

ఒక వా స్తమును, పాదమును, ఆతి ప్రములుగాచేసి |తికమును | క్రీపృవల 
యును ; ఇంకొక వా స్తము' శేచితము గాపలయును. అది వివ ర్హితము. 206 

(వివ_ర్హికము-98ి) ` 

८ &, ०2० > శేచితమె, దకిణపాదము, ఉద్దట్టితము చేయబడవలెను ; 

వామవహా_్హము దోలమై యూగవలెను ; ఇది రేచితనికుట్టితము. 201 

(ठ ९? కుట్టితము-94 ) 
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| శేచితో౭న్యస్త్రికే పొళ్ళ్వే తలసంఘట్టితం తదా; 

©| ४ § 666 వా స్హమూచే వక్షసి దహిగామ్. 218 

6.2 द 00598 , ८०6 2 भन 

ఊళరూద్యృతాం దధ ष) రీమ రాలకటకాముఖౌ 

` య[తవ్యావ_ర్టితా వాస్తా నికి పేచ్చోరుపృష్టయోః. 208. 

ఊరూద్వ_త్తం क పేమ కోసేర్హ్యా[పార్గనాను తత్ ; 

- అత్ర వా_న్హః పతాకః స్వ్యాదితి కై ర్రిభరంమతమ్. 209 

( ఊరూద్య ఎ త్తమ్-9ర ) 

పదా వృళ్సిక మాధాయ స్యజాహుశిరసోః కరె 

२४०९१ छ 2)6 ८ छ వర్యాయేణాలపల్లవౌ, 210 

యదడాతదా సమామ్నాతం బుఛై 8 వృశ్చికకుట్టితమ్, 
వాక్యా ర విస్మయౌాకా శగమనే छप) | फ ग्ड | 211: 

(వృశ్చిక ८०६९४96) | 

దోలాపాదసమౌ వాస్తౌ మిథస్సంఘట్టితా తలే 

తతః > ९२१९० సానం కట్యాంచెేద్ద తీణః కరః, 21 
०--०>£ फ © 

(త లనంఘ £ తమ్92 ) 

పాదస్ఫూచి కరఃే. | छ వతసః కటకాముఖమ్ (ఖః?) 

క్షపోలాంతే కరో౭.న్యః 2 "८१९०२९१८ 8 లాం చితః , , 214 

` య్మతపోర్ళగర నతం త ప= గండసూచి తదిష్యశే, a. 

వినియోగే౭న్య మంతవ్యః కర్గ్ణగండస్య'మండనే. 215 
£9 

5 
57०9) 5660 23 | > ०6 १०8 కపోల పాంతగామినమ్ * 

నృ త్తవాస్తోదితం 95 |పచకశే. ` ' 96": 

తమసంయుతహాసో 11. 
తిపతాకాభిధం ० ० భట్టతండురభావక.  (గండనూచి-9౩3) 211 

1. 'గండాస్య' ముది. ఆస్యమును ఇతరులెవరును చెప్పలేదు. (వా. వ్ర. పాఠమే 
నరిగా తోచి (గహించితిని. 



8 అ चकन) (+; 2p ఫ్ 

ఊరూద్వ్ర_త్తచారీ చేయుచు, వ్యావ_ర్టితములై న दलि _ కటకాముఖ 
చా నములలో ఒకటి తెడమీదను, మరగొక్క_టి పృష్షభాగమునందును, నిల పవల 

र రూ : 1 6 5? 4 ॐ యును ; అది ఊరూద్వ్భ_త్తము; (పణయకపము, ఈర్ష, |పార్ణన - వీ 

యందిది వినియోగింపదగును,. ఇక్కడ సతాకహ సము చేయదగునని 

కి 6423: మతము, (ఊరూద్వృ_త్తము_9క్) 208, 209 

వృకశ్చికపాదముచేసి, అల్ల వల్హవవా_స్హములను తమతమ మూపులందు మార్చి 

మార్చి, నికుట్టితములుగా చేయవలయును. అడి వృశ్చికకుట్లి తమని బుధులం 

దురు ; ఆశ్చర్యము, ఆకాశగమనేచ్చ, (పధానముగాగల, వాక్యార్గమున దాని 

వియోగము. (వృశ్చిక కుట్టితము-97) 210, 211 

దోలాపాదచారిని చేయుచునే, శెండు వా నములయరచేతులు పరస్పరము 

చేర్చి, వై వ్లవస్థానకమున నిలిచి, కుడిచేతిని కేచితముచేసి, కటియందును, 

ఇంకొెకవా_స్హము దాని (ప్రక్క |తికమునందును, నిలుపవలెను; ఇది తలసంఘట్టిత 

మగును; ఇక్కడ కీ_కిధరుడు దషిణవా_స్హమును'' వతస్సుమీద. నిలుపదగు 

నన్నాడు. (తలసంఘట్టితము_92) 212, 218 

పాదముసనూచి ; కటకాముఖమై, హా_న్హమొకటి వత పదేశమునందు ; 
ఇంకొకటి అలపద్భమె, అరచేతియందు అంచితమై, _కపోల|పచేశమందు ; 

పార్ళ్వము నతము._ఇట్లుండుట గండనూచియందురు ; చెవులను, చెక్కులను, 

అలంకరించుపనిలో దీని వినియోగము. 214, 215 

ఇక్క_డి సూ-చీపాదము, కపోల|పొంతముదోక' సాగవలెనని ఇతరులు చెప్పు 
చుఠు న్న తహా నముగా చెప్పబడిన నూ చీముఖమును మరికొందరు చెప్పుదురు 

ఇంకను కందరు ९2 ७4२४० సముగా నుండవలెనందురు భట్టతండువు 

కాకా వు వచించెను... ..్మగండనూచి-98) 216, 217 
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జంఘయోా? 24९ స్థికం కృత్వా కుర్వీత [2520०88१ 

` | कशुः కరావేవంోద్వితీయాంగే పునర్విధిః 
> > ९, | 7 ళ్ भि क ठ ४ क —99 భ్రమరం? తద్బుథై గైయముద్దతన పరీక్రమే. (|భమరమ్-9౪9 

నిధాయ |భమరీం చారిం 8८९5 నూపురపాదికామ్ 

యేన పాదేన తదిక్క_ం 5००८५50 (దుత|భమము, 
॥ | ८) 

| వా _స్తమ న్య ० లతాసం 4 ५ మ & త స పు a౫ Pore mr | + 

. లతాఖ్యారే చితాచాత స్యాతాం కై ర్త ధరేమసే. डी 

( నా పుర దము | 0 (0) : at 

1 
రా Yd 3 చా నా Od వ దయ ४ ४ 

= జర్దా 560 బా ४२.९४०. తే [छं ता 9> ८6 పది © 5 

అధో ముఖం చతుర్తిక ae (భమయన దకిణం కరమ్, 

“ ` '" 8००९ స్టికమాదాయ తద్దిక్కుం చరణం దధత్ 

ए అప|కాంతాసమాయు క్రం వామందోలాధిధం కరమ్, 

‡ WM 4 

త తు ఇ రి ; 

యత కుర్చిత దరె ః 99 రతం పరికి రి తమ్ 

ఉత్స్పుత్య స్వ _స్తికం కుర్యాద [త్ర उ రిధరే మే. 

| (ఘూర్తి తమ్-101) i 
# गर" 

त. ^ ध १ 
४ 

+ लात" ४ a "1 
# ॥ | ¢ ठ ८ 7 i 6 is 

4 a ^ 4 न {ie ग] 

a i - రా हु * ५ 0. అలాతాం కుర1తకొ కరెకు i ८८०0 ¢ ॥ ot र GIR: : ¢ 

॥ प्र Ar tel ak ४ Eis 
4 (3 J 

` వ్యావృ త్రకరణేనాథ కుంచికౌ మణిబంధకాో, # 
त 9। 

a Hien! 44 

he 

+A 

అలపద్భ త లై" బాహో A రసో రంచితె సి తె” | 

, , వృషభ్గ క్రీడిలే౭ త్రాహుః పకాకావపశేక రౌ" fe ,. & 
వృషభ | క్రీడితమ్-102) 

प्र 

" 

ం ~ 4. 9 प । % : ५ 
3 ; bos १ 

1. “వేవి; 2. ^ | మర్యం '_రెండును సంగతి లేని ము [6 తపాఠములు. 

నా సూచన. 

£ ` भए ०९8 >| 6. ९5 ९९४ 29. 5 252&> నాది. 

4, 'నుణిబంధగౌ' అను భరశకోళము నందలి పాథము మేలు. 
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అతి ప్పచారిని చేయునప్పుడే, వహా_స్హములను ఉద్వేష్టితములు చేయుచు, 
జంగలను స్వ_స్తీకపరిచి, € >). (భమరి “చేయవలను ; హా_స్హములు ఉల్భణములుగా 

నైనను చేయవచ్చును ; ఇట్లు ఇెండవయంగమందును క్రియ సాగవలెను ; అది 

(భమరము ; ఉద్దతుని తిరుగులాటయందు చేయదగినది. £18, 219 

| (| &>2८>>- 99) 

థ్రమరిచేసి, నూపురపాదచారి 'శేయుచు, "ఆ దిక్కునందలి వొ_స్తమును 
[దుతముగా తిరుగు హంసవపత్షముగా చేసి, _ఇతరవా_్హము - లతగాతీర్చుట 

నరాపురకరణ మందురు ; ఇక్కడ 'శెండును లతావా స్తములుగా శేచితములు 

గావలెనని కీ ర్రిధరుని మతము. (నూపురము-100) 220, 221 

కుడివాస్టమును మీదిమొగముగా చేసి, దాని పార్భ్వభాగమున వ్యావ ర్త 
నము చేసి, ఆనె |క్రిందిమొగముగా వపరివ_ర్తించి, నలుదిక్కులను | త్రిప్పుచు, 

ఆదిక్కుపాదమునే జంఘాన్వ స్తికముచేసి నిలిపి, ఎడమచేతిని అపకాంతచారిచే 

దోలాహా సము చేయవలయును ; 

ఇది ఘూార్జి తమని విజ్ఞాలందురు. ఇందు: ఎదిరి స్వ_న్టీకము చేయవలెనని 
; 

కీ రి ధరమతము. (మూ ,ర్జితము=101) = 222, - 228, 224 

pra 
iw + 3 

„१५ th 

` అలాతచారిని చేయుచు, వ్యావృ_త్రకరణము చేసి, వా_న్తములను ठ ९४८० 
లుగా చేయవలెను ; €> అరచేతులు అలఫద్మములుగా, మనికట్టులవద్ద కుంచిత 

ములు చేసి, మూపులమీద అంచితములుగా 'నిలుపవళెను, ఇది వృషభ ।కీడితము; 

కొందరు 80८3 పతాకహా సములు చెప్పిరి. 225, 226 

(వృషభ క్రీడితము-102) 
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(छ २6108) 

` యతషూమో లతాసంజ్ఞో ठ {6४४ కరః 

दुधी मेष కాలొంతరంమునత శరీర 
మందం మందం త[చ? |రేదేవం कै వేదంగాంతరేణ చ 

[పస ద [ప ఇసు ¢ రూప 9 ] పనర్చితమిదం [ప 8 దెవద_త్తం | | 2 ©" त. < 

అ తపాదద్వయస్యాాపి పార్ళ్వ్య యాః స్యాత్ |సనర్పణము 

యౌ గవద్యాతి (కమాచ్చేతి భట్టతండురభావత ; 

सकते यु 5 (6 908 పునః. (|పనర్చితమ్-104) 280 

ఉరసో =+ కృత్వా వ్యావర్తి CE AoE ` ^ 
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స్తాపయిత్యా యదా సమ్యక్ శుకతుండావధ ल? 

బదంయా వా(చా?)'వతి త వలితోరు తదిీరితమ్ | 

అపుతపిత दक ముగ్దాయాః సం|పదర్శ్యతే. (వలితోరు-10క) 29 

అంగు షేన మహీంచుంబన్ కించిదంచితజానుకః 

పృష్టుతః | వస్ఫతః పాద్దః नेष्ट) त చ లతాకరె 288 

£ ఇమగ్ళ్రాడ లీనం. 123 "వృథువపతి నిరూవణో . 1 1 

ण्ट 9 क्र [పోక్తావుచి తౌ భటతండునా 2944 

( గృ|థావ తీకమ్-10 6) 

స్యాన్నికు టక్క్ఞు వారేనాంగే నారనికుటకమ్ 

అంచితావితి శబైన [8०००० = 96 2368653. 288 

1. ఇక్కడ బద్దచారి వై కల్పికము గాదు. 'బద్ధ చూ చ' అను పాతమే 'భరతకోశళము' 

చూపవినది. 
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ఎడమచేయి కటకాముఖమై యెదమీద నిలువగా, కుడిశేయి |త్రివతాకమె 

कऽ క్రియచే చెవిదగ్గరనుండగా, ఆ సమకాలమంచదే కుడిషాదము అంచితమై 

వెలికి తోయబడుట ७65१ <>. (కరివా_స్హము-!0కి) 221 

नज प బత్తణావలను ; 2.९० సము శేచితము ; దకిణపాదము, 

ఇతరపాదము సమీపమున నేలను రాయుచు మెల్ల మె ల్లగాచరించవలయును ; 

ఇట్టు _అంగాంతరమునను చేయవలయును. ఇది [ప్రనర్పితమందురు. ఇది 

చేవద_త్త'నిరూపణమందుపయు కము ఇక్కడ చెండుపాదములుగూడ ఒకమారు 

గాను, (క్రమముగాను, పొర్భ్వములందు చరింపవలెనని భట్టతండువు వచించెను; 

మరి కీ ర్రిధరుడు సమోసారితమ ट చారి చేయదగునన్నాడు. 

(పసర్పితము-_104) 228, 229, 280 

_ వక్షన్సునుండి ఒకసారిగాచే వా_స్హములను వ్యావ_ర్తితములు చేసి, ఆతి ప్ప 

చారిచే వెనుకకు తెచ్చి, ఇఆయదమీదనే పరివ_ర్హనముచేసి, శుకతుండములుగా బోర 

లించి పెట్టి, బద్దచారిచే నిలువవలయును ; అది వలితోరువు ; దానిని, ముగ్గ 

(స్ర్రీయొక్క_ లజ్జను చూపుటకు వినియోగింపదగును. 281, 282 

(వలితోరువు-! 05) 

ఒక పాదము కొంచెము వంగిన మోకాలితో, నేలను భొటన్న్మ వేలితో త్రాకుచు, 

వెనుకకు సాగియుండగా, పార్భ్వములందు లతాహా సములు సాగియుండుట 

గృ|ధావలీనము; 'పెద్దపకుఖను నిరూపించుటకు తగినది. ఇక్కడ భేట్టతండువు 

గఠుడపక్షవా_స్థములు తగినవనెను. (గృ థావలీనము-106) $88, 284 

నికుట్టకకరణమునే అర్హాంగముచే చేయుట అర్జనికుట్టకము. అలపద్మవా_స్తము 
నకు ముందుచెప్పిన లక్షణమును స్మరించుచు, భరతముని, “అంచిత అని 

Jr Tec 
1. ఈ వినియోగము నుగమముగాదు గనుక 'చేవదూత నిరూపణే” అని యుండదగు 

చేమా; లేదా, “చేవమ త్త నిరూపణే” అని యుండబోలునని పరిమ్మ_ర్హ సూచించెను. 
(చూ. Notes P29) దేవతల=మత్తుల సంచారము చూపుట యని యర్థము. 



880 

ము నినై వాలవప 62 స్య స్మ రతా పూర్య లతణమ్; 

స్వదేవోధిముఖం ప్నవషభఖాగేనాకర ణం మతమ్. ९& 

శంకుక (సముఖై 8 |పో కమంచితం తన్న సంగతమ్, (° U ध 
९! 25 द ण्ठ నిజశ్లాఘారూవవా ह తదిష్య తే 

| క (అర్లనికుట్లకమ్-_ 017} < 

అంచితం लोक ० 8.29 5४०० తతః 
సో 8 కరాకారౌ్య |తివతాకావధ नखर, 

శిరశ్చ |క్రమళోయ।త పాదార్లనువరోవరేత్ 
గంగావతరణం విష్ణోః పాదాద్గంగావతార ణే, 

( 7९ 07.०25 €252- 10 8) 

వినియో గో నయేషూ క్ర; కరణేషు సమానతః 

`  ఉదతాంగతయా సస్యాక్ త తోద్దత పరి|క్రమః. 0 | 3. 

5 क्क ठ. ४४२ నృ _శ్తలీలమ్ 

సచ్చ[ కమండలకరం గరుడస్ట్రతోత్కమ్ 

వి|కాంతకుంచిత గతం మురవై రిరమ్యమ్ 

(శ్రీజా యనః క రణలత మభ్యధ_త్త. 

 @ © © ॐ ठ 
1 ५ జా 1 ५५४ Pn క $ ॥ । 

| నిషా 8, కరకా రేభిరంగహోరాస్ (పచత్ము హే 

చతుర Kc: తాలేన కేచిత్ (త్య|శణ కెచన 

6 छ (४ ८5० ०2९०७०८ స్యుః, వ్యాకీర్ణామునినోదితాః ; 
OC) 

aks + ॥ 

५ 

"ना 

విభజ్య ఏివిధానేతాన్ शिष्ठ [బూమేా వయమ్. 
८५4 wl wa "4 ^ £ 2० 

Jae ¥ 

284 

248 
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చేరొనుటచేత, ఈకరణమునందలి వా_స్తములు చలన।|కియగలిగినవని సూచిం 

చెను. 'ఇక్కడ అంచిత మనగా, స్వదేవోభథిముఖముగా చేతిని వెనుక కీడ్చుకొనుట 

యని, శంకుకుడు మున్నగువారు నీరచించిరి కాని యది సంగతము గాదు. 

ఇది పొఢిచాలనివారు ఆత్మళాఘ చేసికొను వాక్యములందు (పయోగింవ 

దగినది. (అర్షనికుట్టకము_107) 288, 286, 287 

(కిందగునట్లు | తిపతాకవా_స్హములు నిలుపవలెను  శిరన్సును' పాదార్షభాగమును 

|కమనుగా దించవలను; 86 గంగావతరణాము; విష్టుపాదమునుండి గంగను 

దించుటకిది |వయోగింపనగును, (గంగావతరణము-_ 108) 288, 289 

అంచితపాదమును అరకాలు మీదగునట్లు, పూర్తిగా ఎత్తి, ఆచె ९७८४-८ 

ఏయేకరణములకు వినియోగము చెస్పబడలేదో, ఆకరణములన్ని టిని ఉద్దతము 

లైన యంగములతో, ఉద్దతుల తిరుగాటలయందు వినియో గింపదగును. 240 

కవ్యమునుండి తీసినవెన్న కై న_ర్జించువాడు, చ|కముధరించినవాడు, గరుడు 

82, స్వారిచేయు వేడుకగలవాడు, వి|కమిం చిన గుజ్జునడక గలవాడునగు కృష్ణుని 

వలె వై శాఖరేచితము, చ| కమండలము, 'గరుడప్ట్రతము, వి[క్రాంతము, కుంచితము 
నువాని లో గ 2९) 9 ను # fin "టాం య 3 టు ~> ¦, | అ ని లోగెన్న కరణలత్షణమును (9 ) న ఇట్టుచెప్పెను. 24. 

@ ©` © ॐ & ములు 

ॐ కరణములచే పర్పరుపదగిన అంగహోరములను వివరింతుము: అవికొన్ని 

చతుర శ్రతాళముతో, కొన్ని |త్య|శతాళముతో |ప్రయోగింపదగినవి. భరతముని 

వానిని కలిపిచెప్పెను; వానిని వేరుపరిచి, ఉద్దేశములతోగూడ మేము తెలియ 

బరుతుము. 249, 248 

| 1. “ €> ह" చాహుశిరసీ “హా! స 2१0 07488 क. నా, శా. లక్షణము 
—O 

५.० ల్లో. 10). ఈ శ్ఞోకపోఠము సరిరైనదిగా. తోపు 
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వ్యాపార సృవాజై * క్వాపి స్వా'దేవం [కం] కరణంనక్ళత్; 

నృత్యతీతి పరిజ్ఞానం తద్వ యేన యతోభవేత్, 5 ఇ ద 
కళణదసియుసలణయోాగః తతః స్యా ९4 _శ్రమౌాతృకా 3 

తద్ (శే? చ్వే శి | నక్చతస్రోవేశ్యంగవోరః |పకీ_ర్జితః; 
ఇదం [పాయికమాఖ్యాతం కుతచిద్ వ్యభి చారతః 

"వాశబ్రేనో క్షవాన (త న్యూనతాధికశే మునిః. 

కేచిత్ ద్వి (8 చతుః 250 © तठ 8 నరచయాన్ విదుః ‰ (९ ध 

। [కమాత్ర్ మాతృ ' కోలా పాఖర ఖండ సంఘాతకాభథిధాన్. 

కరణానాం యథాకామం షట్కం 5 मु మష్టకమ్ 

నవకం యావచదేతేపూ మంగహోరో మత నదా. 

కరణానాం. వినిహన్నం [ప్ప శ్రా ?] |[వయోజ్యాానాం నలత్త్యు'తే 

యశాసంధి చన ఛో వా _న్హపొాథాద్యం त 8 [కియా (క్ 2538 

వర్హనాది బుధై ८०9) మంగవిద్భిర్వి ధీయశామ్. 

అంగానాం యో १५६२ శషు వారణేన నిలుచ్యశే 

అంగవోరో౭ భవా 568 [పణో గో వారరయోూాగతః 

అంగనిర్వ ర్హనీయశత్వాత్ అంగహోరః |పకీ శ్రి తః. 

<. र श మునే శంభో రాదేశాతి ०९८ బవీతీ ५ 

ద వఫలో సెతాన్ వూర9।రంగాంజనాయశతాన్ . . णद ఇ ॐ ర్వరంగాంజనాయళాన 

व 

1. “రా భ్యాం |తిభిళ్చతు ర్భిర్వావ్యరగవోరస్తు మాత్భ్ళఖిః (భ నా.శా. అ. ౪ శో, 8౧5 

| పార్భ్యచ్చేద పరావృ_త్త గతిమండలసంకులమ్ 

26 च्छपत०९ హో రాణామిదం 6९29356९ పాన్. 
४ ^ 

च ८ ल& [कर © 0 259 ठ 

రవా_న్హః పగిచ్చిన్నః रेष्ठ) 692 పరాజితః 
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సవాజమెన నడవడులచే ఒకకరణము ఒకమారు ఎప్పుడై నను కలుగవచ్చును. 

రెండుకరణములు చేరినప్పుడు 'న_ర్రించుచున్నాడు" అనునిశ్చంము గలుగును, 

కోనుక రెండుకరణాములకూడిక నృ_త్తమాతృకయగును. 244 

అవఏ రెండు, మూడు, तउ ०९००९? కలియుట అంగవహోరమనబడును. 86 

పాయికమైనది; ఈనియమము కొన్ని యెడల తప్పుట గలదు గనుక భరతముని 

“వా” అని చెప్పి ఇందు ఎక్కువతక్కువలు గావచ్చునని సూచించెను 245 

కొందరు ఇెండుకరణముల కూడికకు మాతృకయని, మూడిటికి కలాపమనీ, 

నాలుగింటికి ఖండమని, ఐడింటికి సంఘాతకమని, చేరు పెట్టిరి. 46 

కనుక ఈకరణములను ఇష్షమువచ్చినట్లు ఆరు, ఏడు, ఎనిమిది, తొమిదిదాక 

అంగహారములల్ గుంపుగూర్చ వచ్చును ४ D247 
Cal 

అంగహారముల నిష్పత్తికి (పయోగింపదగిన కరణము లొండొెంటి నడుమ 

సందుకానరానట్లు, హస్త र దాద్యంగముల |కియను-వ_ర్డన మొదలగు హానిని 

అంగము లెరిగిన బుధులు నిర్వహింపదగును.! 948 

అంగములను తగి నచోట్లకు తీసికొనిపోవుట ऊनि అఆగథోరమని దాని 

నిర్యచనము; లేదా, వాళ్తునికీ సంజంధింఛినది హారము |పయోగము ; అది 

అంగములచేత నెరవేర్చబడునది గనుక అంగహోరమనబడును. 249 

ఎటనగా : తండువు శివునియాజ్ఞ చే భరతమునికి, పూర్వరంగమున | = तठ 

గించినచే దృష్ట ఫలమును అదృష్ట ఫలమును ఇచ్చునవియని, ఈ యంగహోర ములను 

ఉపదేశించెను 250 

(పక్కపోటు, వెనుదిరిగిపోవుట, వ్యూవాము,- గర సంకులయుద్లముచేయు 

శ| తుకులమువలె, పార్వ చ్చేదము ठम) >) గతిమండలము 253 ठ 

2००९०१९९ అంగహారముల లత్షణమును చెప్పుదుము. 281 

చతుర |శాంగహారములు పదునారు 

సిరవా_స్హము, పరిచ్చిన్నము, పొళ్ళ్వచ్చేతము, అపశాజితము, సఠ్య_స్తము 

(భమరము ఆలీథము ముత్తా! కీడము అపసర్పితము, మదవిలసితము, విద్యు 

. ఇక్కడ |[వా.హ లో పాఠము र కలుషపితముగా నున్నది 
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మదాద్విలసి త్రో విద్యు (దాం త వ శాఖ చేచికా 

నూచీవిద్దా &, म) పా ८) ९ స నీ కాచ్చు రితాఇతి 

చతుర శ్రన్య మానేన పోడశామీ [326 ९, తాః. । 988 

షోడశ |త9్ల[కోంగహారా ५५५ (५४८ । 
1, 4 భె [७4 రావ తాప కా 

గతిమండల విష్కుం 2 928 

> ठि నం|భాంతా & मठ రేచితాః 28१4 

a భావస తో గాం తో ద శా 2) २24 फए-0क प्रमे 2.९ ® ८९ 9 क ००6 86०4255० (४४१) 

తో కాఫసన [७4 8 ఉద్దట్ల వక ^ స్వ 2४ ठर 

ठं 2 పరివృత్వ్యాది* |త్య|శమానేనపోడశ, 285 

९७ छँ 5९०05 एण्छ ० భరశతేన సమాసతః 

ఏకొదేశ| గహాణోక్తం నమ|గం కరణం క్యచిత్ ; 

ఆలోచ్యతానవాం వ్యక్తం క థయామ్యనుపూర్య్ణశః ई | 286 

[కమాల్సీ నం సమనఖం తతోవ్యంసితమాచశేక్ 

కర పుకాతో పా ర లం ` 98 
ఆలీఢవ్యత్యయేనా స్య (పత్యా లీఢం సమా|శయేత్ 

రూ రా Q ४, హర ~ 1 958. ఊరుూద్య ति తతః కు 8० కుట్టకపురస్సరమ్. 88 
° 3 दकि क 1 

ain i 

స్వ_స్టికా&ి పకి పశ్చాత్ నితంబకటిహ_స్హకమ్ 
కటిచ్చిన్నంచ యశై "వ స్థిరహస్తో వార| పియః, 259. 

ఆదా ऊठ १९०08 రాశాం 5 శ్చి త కరణసంచయః 

స్ట్థిరవాస్తో క్ష లీనాది (పత్యాలీఢాంత ఇహ్యశె.. కే ` “ 869 

కరణాన్యంగవో శేషు (क కం చతన్భమవ్వపి 

దెకు కుర్యాత్ షరావృ తా (భమణం (రం १) కరణం భజన్. 

అంత్యంతు ५८८००.३०८९० సభామభిముఖస్ఫక్ళత్ - | : 2६ 



నాొలవే అధ్యాయము 98 

ద్భాంతము, ठ శాఖశేచితము, నూచీవిద్ధము, ఆతి_ప్పము, పార్భ్వస్వ ७, 

ఆచ్చురితము ~ రవి చతుర[శమా ముతొొడి పదునారు € 0०९258९ © 2623९29 

262, £88 

(8 (@०० त హార ములు పదునారు 

గతిమండలము, విష్మ్కంభము, పరావృ_త్తము, అపవిద్దము, మ త్తస్థ లితము, 

సం|భాంతము, ఆకి ప్తరేచితము, రేచితము, విమ్మ్కంభాపసృతము, అలాతము, 

ఉద్ వృత్తము, అర్హనికుట్టకము, ఉద్ధృట్టితము, వృళ్చికాపసృతము, స్వస్తిక లేచి 

తము, పరివృ త్రిరేచితము, - ఈపదునారును |తశ్యమానముగలవి. = 284, 255 

భరతముని అంగహారముల లక్షణములను సం| గహముగా చెప్పునప్పుడు, 

కొన్ని చోట వకదేశముగాను కొన్ని చోట సమ| గముగాను కరణములను 

పేరొ_నెను. నేను వానిని స్నష్టముగా ఆలోచించి, మొదటినుండి శెల్సు 

చున్నాను, 256 

|కమముగా లీనము, సమనఖము, వ్యంసితమును చేయవలయును. అందు విడి 

వడినచేతులు తమస్థానమందు ఆలీఢమునుమార్చి మీది కె_త్తబడియుండవలను. 

పత్యాలిఢస్థానము నా|శయింపదగును ; తరువాత నికుట్టక ముచేసి, ఊరూ 

ద్వ త్రము చేయవలెను; ఆమై న్వస్తికము, ఆతిప్తకము, నితంబము, కటి 

వాసము, కటిచ్చిన్నము ~ ఇవి [క్రమముగా చేయవలెను. ఇది స్థిరహ_స్హము. 

శివునికి | పియమైనది 261, 258, 259 

కొందు, అన్ని యంగహోరములకును మొట్ట మొదలు ఈస్టిరవా_స్తమునకు 

విధించిన కరణములగుంపు ~~ లీనము మొదలు (పత్యాలీ ఢమువరకు -- చెయ 

దగునని యిచ్చింతురు. | 260 

అంగవోరములందలి =, ८९०56" 6"° 5. టియు :రెంతుమారులు [क మర 

కర్గణామునా|శయించి, ` నాలుగుదికు,_ల ందును 'చేంసువలరయును'4 ` కడపటి? కెండు 

కరణాములు మా|తము నభ కథభిముఖముగా ఒక్కంమా?ే చేయవలయును”. 261 
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“పరాజ్ముఖ విధిర్భూయః వవ మేవభ వేదివా' 

ఇ్ఞళ్య| త తేహ శబ్ద నాముమర్థం పర్యభావత. (2०० సః! ) 262 

౮ ख సమకఖచ్చివ్మసం|భాంతాని విధాయ చేత్ 
వా మేనాంగేన కుర్వీత థమరాఖ్యార్ణసూచినీ, 969 

అతి [కాంతాభిధం मकण భుజంగ| తాసితం తతః 

కరివాస్టంకటిచ్చిన్నం పరిచ్చిన_న్హదా భవేత్. (పరిచ్చిన్నః-2) 2 

కరణం య।తకుర్వీత పూర్వం వృశ్చికకుట్టి తమ్ 

ఊర్షజానుక మాతకి _ప్పం స్వ_స్టీకం |భమణం [ॐ ३, 265 

ఉరోమండలకాభిఖ్యం నితంబం ४65० స్వకమ్ 

కటిచ్చిన్నం తమిచ్చంతి పార్భ్వచ్చేదం విపక్చితః. 969 
( పార్భ్వచ్చేదః-కి) 

దండపాదం యదాకుర్యాత్ २6० छ ०86० | 6 5 
भ 6२ ©, प &-€.र क &, 6 మ లా నికుట్టార € ठ 6&. > 0९ న్యథ 

ॐ 68 _స్ల ४९१2.) त తదాస్యా దపరాజితః, (అపరాజితః-_క) ABT 

९९) ५2६१ పశ్చాదపవిద్దాఖ్యవ రి తె 

నికుట్టకం భవేదూరూద్వ్భ _త్తమాతి ప్పకాభిధమ్ 2६ 

ఉరోమండలనామాథ 2०९० & 65० నకన్ . 
కటిచ్చిన్నం క య తసాత్ ८5982 ०590क ॐ [२०००४ 269 

(పర్య _ £ కల) 

4 क 4 

^ 

म 1 మునిః" అని ము (ది. అన్వయాకేశయు గలది 

क [छर (జని ,8९@ ఒ లెచితం 'షరివృ छर. ४० గవీరి = ది दण 
गछ ष्क వీలున్నీ'ది అన్వయము. ను| గహాథు 
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పరివృ_త్త శేచితమను అంగహాోఠమునుగూర్చి చెప్పుచు భరతముని 'ఇక్కడ 

किंकर्म" మరల ఈ కియ జరుగవలంయును' అని “ఇక్కడి అనుమాటచే 

చె విషయమును పరిభాషించెను. (స్థిరవా_స్హము_1) 262 

సనమనఖము, ఛిన్నము, సం| ఖాంతముు, ए व्छ २१७२००0९ 299925 

|భక్షురము, అర్జతూచి, అతి కాంతముచేసి, छो భ్రుజంగ| తాసితము, 8 

కటిచ్చిన్నము చేయునది పరిచ్చిన్నమగును. _(పరిచ్చిన్నము_2) 268, 264 

మొదలు వృశ్చిక కుట్టితక రణము, ఆని ని ఊర్ల పజానుక ము, ఆత _ప్రము, 

९. र త్రిక[భమణము, _ఉరోమండలము, నితంబము,  కరివా_స్తము, 

కటిచ్చిన్నము -- ఇట్లు చేయుట పార్భ్యచ్చేధమని పండితులందురు. 265, 266 

(ఫార్భ్య్వు చేదము-శి) 

దండపాదము, వ్యంసితము, (పసర్చితము, నికుట్టకము, అర్థ నికుట్టము, 

ఆతి ప్పము, ఉరోమండలము, కరిహు_్హము, కటిచ్చిన్నము, ఇట్లు [క్రమముగా 

చేయుట అపరాజితమగునము. (అపరాజితము-4) 267 

తలపుష్పపుటముతర్యాత అపవిద్దము, వర్తితము, నికుట్టక ము,  ఊరూద్వ 

తృము, ఆతి స్తకము, ఉరోమండలము, నిశ్రంభముు కరిహస్థము, కటిచ్భిన్న ము- 

ఇట్టుచేయుట పర్య_స్తము ; 86 శివునికి పియము, 268, 269 

(క్యూ _ సమర్) 
శా 
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| కృత్వానూపురపాదంతు తథా౭ కి 35 5 

కటిచ్చిన్నంచ కర్తవ్యం సూచీవిద్దం నితంబకమ్. | 2T0 

కరివాసాభఖిధం తస్మాదురో మండల సంజ్ఞ కమ్ 

కొటిచ్చిన్నం2. 6 6060000000000 002000 (|భమర్గః-6) ` 271 

విధాయ వ్యంసితం య|త [పకుర్వీత నికుట్టకమ్ 

నూపురం వామతో౭_ లాతాకి मड తు తతో౭న్యతః, 272 

ఉరోమండలకాభి + కరివా ०४०९०459 

కటిచ్చిన్నంచ య| తాయమాలీ ఢః పరికీ 8.88. (७९९४-2) 278 

[భమరాన్నూ పురం తస్మాత్ భుజంగ| తాసితాభిధమ్ 

అంగేన దకిణేనె వతతోవై శాఖశేచితమ్ 274 

తతి _ప్పక మథాచ్చిన్నం చోమెన (భమ రాభిధమ్ 

०४० తోరోమండలంక్షుర్యాన్ని తంబం కరిహ_న్హకమ్ 

.కటిచ్చిన్నంచ నం|పోకో మశ్తా కీడో వార పియః (మత్తా|కీడః-ర) 2{& 

కమాత్కుర్యాద[ప్రకాంతం వ్యంసితెన కర| కియామ్ 

కేవలం కరివాస్తార్ల్షనూచి వికి _ప్పకాన్యథ, 216 

కటిచ్చిన్నా భీధానోరూద్వ  _త్తమాతి ప్పనామకమ్ 

'కరివా స్తం కటిచ్చిన్న మపసర్చితనామశే.? (అపసర్సితః_9) ' 277 

మదసనలిత. మ తలి తలసంస్ఫోటబితాని చేత్ 
(3, 1 3 = ౧౧ 

గుంఫన |త్రిచతుఃకృత్వః* यकद कुरुप పునః, 278 

విదధీత నికుట్టోరూద్వ త్తాఖ్యే కరివా_్తకమ్ 
కటిచ్చిన్నం సమాఖా్యతో మదాద్ద్యిలసిత సదా. (మదవిలిసితః-._ 1 0) 219४ 

1. [पक्का 59. భరతలకణము ననునరించి 5659. ర పూరించిన దీ శోకము 
2. |వా.[వ.లో ఈ భాగము చాల కలుషితము. "प् నూజ్యాఖ్యా వారతి తతః 

“చ ०5 [ख रेण ०0 |భకుర నామకః"” అని తేవ వేయవచ్చును 
8. “నామకః'. - కృత్వా - రెండును (వాత పొరబాట్లు 
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నూపురపాదముచేసి, ఆతి పము, కటిచ్చిన్నము చేయవలెను. ७2 నూచీ 

విద్దము, నితంబము, కరివా_స్తము, ఉరోమండలము, కటిచ్చిన్న ము. (ఇది 

(భమరమనబడును.) | (|భమరము-6) 270, 271 

వ్యంసితముచేసి తరువాత నికుట్టకము, ल ఎడమ(పక్కనూపురము, కుడి 

(పక్క అలాతము, ఆతి స్ప్తమునుచేసి, మరి ఉరోమండలము, డకరిహా_స్హము, 

కటిచ్చిన్నములు చేయుట ఆలీఢమనబడినది. (ఆలీఢము7) 272, 278 

|భమరముచేసి ఆమీద కుడి[పక్క_నే నూపురమును, భుజంగ| తాసితమును, 

ఎడమపక్క వై శాఖలేచితమును, ఆతీ_ప్తమును, ఆచ్చిన్న మును దీర్సి, మరల 

(భమరము, ఉరోమండలము, నితంబము, కరిహన్తము -- వీనినిచేసి, కటిచ్చి 

న్నముచేయుట మత్తా|కీడనమనబడును. శివునికిదిపియ మైనది. 274, 275 

(మత్త కీడము-రి) 

[కమముగా అప|కాంతముచేసి, వ్యంసితకరణమం దలి హస్త క్రియను మా|తము 

చేసి, తరువాత కరివా_నము, అర్హనూచి, విష _ప్పకము, కటిచ్చిన్నము, ఊరూ 

ద్వృ_త్రము, ఆకి_ప్తము, కరిహ_స్హము, కటిచ్చిన్నము-వీనిని తీర్చుట అపసర్చిత 

మగును. (అపనర్చితము-9) 76, 277 

మదస్థ్రలితము, మ ट, తలసంస్ఫ్ఫోటితము, ఈమూడుకరణములును గుంపు 

గూర్చి మూడుమార్డు, నాలుగుమార్లుగాని, ఐదుమా ర్లైనను చేసి, తరువాత 

నికుట్టము,. ఊరూద్య్వ व కరివా_న్లము, కటిచ్చిన్నము _ వీనిని చేయుట 

మదవిలసితము. (మదవిలసితము-10) 278, 279 



1. 

అర్హసూచి భవేద్వామే పిద్యుద్|భాంతంతు దజిణే 

कठ పునర్దఠడ్వ మేతత్ ఛిన్న మతఃపరమ్; 

వామే౭తికాంతమాదధ్యాత్ లతావృశ్చికసంజ్ఞ కమ్ 

కటిచ్చిన్నం చయ | छ ००८०० విద్యు[ద్భాంతః | 238 0.88. 281 

(విద్యు [ద్భా ०९88-1 1 ) 

'అంగద్వరెకేన त दमक ८४० య|తనూపురమ్ 
భుజంగ (ध $ న్శ శై 2०८९२4९ స్థికాభి ధమ్, ల్రీగ్రర్త 

నికుట్టకం తతః కుర్యాత్ ఊరూద్వ  _త్తమతఃపరమ్ 
ఆతి. ప్రకావ్వ్యాయం పశ్చాదురోమండల సంజ్ఞ కమ్, 

కరివా స్తకటిచ్చి న్నేసో౭యం వై कण ठट), - 288 

(వై శాఖశేచితః1 2) 

को వికి_వమావ_ర్హంచ తతఃపరమ్ 
కుర్యాత్ నీతంబవర్వానీ పర్యా స్తోకాని షట్ క్రమాత్ 

నికుట్టాదీని య1తాయం నూచివిద్దః | 28 0४8. (నూచివిద్దః-_ 18) 284 

నూపురం య।| తవికి ప్పమలాతాకి_ప్పకే భవేత్ 

ఉరోమండలకాభిఖ్యం నితంబం కరివహా_స్హకమ్ 

కటిచ్చిన్నంచ కుర్వీత సోయమాకి 25 మతః. . 288 

० (2०४० [४98 2 ४८ | తాభ్యధాన్మునిః 

'ద్విః|పయోజ్యం > _త్తసారభి| పాయ వెదినః. 288 ` 

ఇతి న్యా౭యేన వికిప్తాలాతకాజి_ప్టకాథిధమ్ 
4 । త్త EO ध क त्त | చు అ ८. ् 3 J Be 

కరణ[తయమ తాపి ద్విః|పయె న్రశ్వమర్శతీ. (ఆత _ప్హకః-14) DET 
‡ 

దిక్స్వ_స్తికాఖ్య 1 

అన్యేనై తత్ ద్వయం భూయో విదధ్యాదవవిద్దకమ్, 288 
te 

'ప్రయోాజ్యత్వం జగు_న్తత్ర' ముది; సంగతి చాలని పాఠము. कर्ति (వా. |వ. 

పాఠము ఈ నా నవరఠణకు మూలము. 



~~ 
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. ఎడమపక్క అర్షనూచి, కుడి[పక్క విద్యుచ్భాంతము, మరల ఈశెంటిని 
> । | 

వక్కలు మార్చిచేయవలయ్సును; ఆనె ఎడమపక్క ఛిన్నమును, =| కాంత 

మునుచేసి, లతావృళ్చికమును, కటిచ్చిన్నమును చేయదగును. 88 విద్యు 

ద్భాంతము. (విద్యు| ద్భాంతము-! 1) 280, 281 

eo 

వె శాఖశేచితమును. శెండు[పక్కలను |క్రమముగాచేసి, = నూపురము, 

భుజంగ| తాసితము, ఉన్మ_త్తము, ఆతి _ 22533, మండలస్య స్తికము, నికుట్టకము, 

ఊరూద్వ  _త్తము, ఆతి_ప్తకము, ఉరోమండలము, కరిహా_స్తము, కటిచ్చిన్న మును 

చేయుట వె శాఖశేచితము. (వై శాఖశేచితము_12) 282, 288 

అరసూచి, వికి వము, ఆవ రముచేసి, తరువాత పర్యస్తాంగవేరమునకు 
చెప్పిన ఆరుకరణములు నికుటము మొదలుగా -- నితంబమొకటివదలి- చేయునది 

నూచివిదము (సూచివిద్దము- ] 8) 984 
SS ya © 

నూపురము, వికి मु छ, ' తతి ప్రకము, ' "ఉరోనుండలము, 
నితంబము, కరివా._స్టము, 'కటిచ్బిన్నము -- ఇట్టుచేయుట ఆతి_ప్రకము,. 288 

భరతముని యేయేకరణమును. చెప్పుచోట “పునః .అన్లుపదమును చేర్చెనో' 

ఆయాకరణ మును రెండుమారులు |పయోాగింపవలెనని ఆయనయ భి [పాయ మెరి : 

గిన వారందురు द अ wags we ry wr 258 

దానినిపెట్టే त म అలాతము; - ఆతి ప్తకము, అనుమూడు 
కరణాములను శెండురెండుసారులు. [పయో గిqపధగ్గును క (ఆశి _ప్పకము_! 4) 241 

॥ि దిక్ న్య స్తికము | చేసి తరువాత ఒకపక్క ' అర్షనికుట్టక మును, మరల 

65 స్వ _స్టికమును' చేసీ ७०6 పక : 'అర్లనికుట్టక మును చెయదగును ; ఆనె 
f - 

0 i ॐ ह, ति ¢ । + र B 4 
॥ 

1. “విశిపాలాత కే పునః.వునరాతి పకం కుర్యాత్ ^ (భ.నా.శా. ౪౬౧౮౭, ౧౮౪ 
7 2 1 # 



242 वणु రక 

ఊరూద్వ త్తాఖ్యమాకి పం నితంబం కరివా నకమ్ 
కటిచ్చిన్నంచ యశె గమ పార్భ్వన్వ స్తికఇష్యతే 

(ने ५२8: ‰४४-- 186) 

నూపుర _శ్రమరాభిఖ్యే వ్యంసితావ్వామలాతకమ్ 
నితంబమధథ్య్మ సూచ్యాన్యం కరివానావ్యాయం తతః 

కటిశ్రైన్నంచ య తస్యాదయమాచ్చుకితః న్మృతః. 290 

( ఆచ్చు రిళ్లః-18) - 

(ఇతి పోతశళ చతుర శాంగవాశాశి) 

మండలన్య స్థీకం సూర్యం నివేశోన్శ తకే తతః 

ఉద టితక మ न మండలాన్యథ 

కటిచ్భిన్నంచ కుర్వీత య|తాయం గతిమండలః 291 
( గతిమండలః._ 1 7 | 

{लः 

` కృృత్య్యానికుట్టితం ०४18 నికుంచితమథాంచిశన్ 
ద్వంకుమంగక్వ యేజై వ కృతో రూద్వ్భ_త్తమాశశేశ్, 

పశళ్చాదర్డ నికుట్టాఖర్ధం భుజంగ [ख ०९९४० ९९8 . 

కి౮చా (धीः హాస్తాచతుర్భిః కరకా రుత సకం 298 
# 

తదైవ భమగోనాథచ్చిన్నా 5060599 కటిన్ 

~ కర్మినా నం కటిచ్చిన్నం సవిష్మ_౦భః |షక్లీ 0.४१ (2४-०9-18) 294 

` ४९४० నవస్ధత్కః రు రాత్ శక టాన్యమ లాతకమ్ 

(59५2. 30 పంతు గండే కరనికుటితక్ | 

ఇ) న్నృ(న్నం ६) .య్మ क १००५ भप) ध (3 రిక్త. र 

(णर) దత్త 1 ४) 



क्छ छनः | 248: 

అపవిద్దము, ఊరూద్య 9 త్రము ఆతి_ప్తము  నితరబము;' ` - ई 625 24259, 

కటిచ్చీన్నము, _ ఇట్లు తీర్చునది పార్భ్వస్వ స్తికము. ` ` ` 288, 289 
(పార్మ్యస్వ_ప్తికము_1 ర్) ॥ि 

నూప్పరము, | कठ, 0885599, అలాతము, నితంబము; సూచ్యా 

స్యము, కరివా_స్హము, కటిచ్చిన్న+ము,. - ఇట్లు. తీర్చుట ఆచ్చురితము. 290 
(ఆచ్చురితము_16) .. 

(కవి పదునారు చతుర శాంగిపోరములు) 

మొదలు మండలస్య £>; ఆమీద నివేశము, ఉన్మ_త్తము, ఉద్ద్యట్టితము, 
= . | | ०५०९) 

మంత్తలి, क. 5, ఉరోమండలము,  కటిచ్చిన్నము - ఇట్టు . జరుపుట 
Fear: ~ 

గతిమండలము. | : (గతిమండలము_17) = 291 

०७०९१४०8, కుంచితమును, అంచితమును 2०658 “కెండు|పక్క-లనుచేసి, 

ఊరూద్వ్భ_త్తము చేయవలయును; , =©, అర్హనికుట్టము, భుజింగతాసితము; 

ఈకరణమున వా సకరణములు నాలుగుగావలయును (అనగా ఉచ్వేపషితము 

చేయదగును) అప్పుడే భమణముచే రెండు పక్కలను కటిచ్చిన్నము €=. 

కరివా సము కటిచ్చిన్న ము ; ఇది విష్కుంభము 292, 293, 294 

भ ( ,-౦భము-18) 
१ 
1 # et a + శ 
1 ५. bt ff 

\ 

नी + pe x 49 (6 

3 1, न ~ (श 

रस, डस, . అలాతకమున్లు చేయవలెను ; తరువాత 

(४6 ; स ०6० छठे కరివాస్తముతో గండ|పదేశమున. నికుట్టితము 

కట్టిచ్చిన్నము ~ ఇట్లు చేయునది ఫగావ్యంక్తమ్లు.. (వళ్తావ్భ త్రము 19), 208 

We +-& ~ § అ ५ (५ ष ५ । ~ TL) Liars 

wl. 86 23624. ర వివఠతణవత్యు( క్రిండింనథా చిక १८१५ a =+, ८ 
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` అవవిద్ధాభిధాత్ నూచీవిద్దం కృత్వాతతః కరమ్. 
न्ट బద్దయా చాశర్యా గ్రకగ్రమణమాచరేత్ | 

(1 + వ కృతోరోమండలం తతః 
కటిచ్చిన్నంచ-కుర్వీత య్మతాయమపవిద్దకః. _,(అపవిద్దకః 20)... ५ | न 

$€) ०९ 259 "తలి కుర్వీత గండసూచ్యథలీనకమ్ 

అపవిదం (దుతం పశ్చాత్ ९९.०९ ०९९७० తతః 

కఠివా. స్తం కటిచ్చిన్నం మ_తస్థలితసంజ్ఞ క. ( 25 ९१8०४ ~ 1 ) 298 

వికి ప్రమంచితం గండనూచి గంగావతారణమ్ 

_ర్రమాత్మృత్వా౭ర్భనూచా్యఖర్ధం దండపాదంచ వామతః, 299 

చతుర (భమరాభిఖ్యే నూపురాశ&ి పనామనీ 

च ९८ 216. స్తికనామాథ' నితంబం కరివా నమ్, ` ` . ` ` ~ ` 809 
क; 1. 4 

ఉరోమండలకం య [త కటెచ్చిన్నం సమాచరేక్ 

సం [क ००२४० కథయం క్యేతమంగవోరం విచక్షణా (నం (భాంత8ః-22) 801 

చె చిశ్యణ [४४०९९ ०००२९ సిక -రేచితమ్ 
ఉరోమండలకం పార్ళ్వనికుట్రిత కటీసమే,' ` 
9.) Wr des 

ఘూార్జిశ్రం | భమరం సింహోకర్గ ౦ వృశ్చిక -రేచితమ్ | 
సన్న తక ష్షదిగ్ వః పూర్యకం స్వ _గ్తికం| తిధా 808 । fp { त ८, 

gS 

నాగావసర్సితంశచేతి కళ్లణారం | ఘివా_స్ట్ణయోః 
రేచితన్వ స్తీకా వాభ్యా(!)మంచితానితయోదళ, 804 

ఉక్ కేషయంత (యన్న ) ठण्ड ప్పమూరూద్వ్భ త్తాద్వి నాకృతమ్ 4 
లేలాటతిలకర "6582550 తలవిలాసితమ్, : +र "805 
क 91. २८९८६८१ af TEN RS ““* 1८ 

क గజ కీడం నిశుంభిత నితంబకే” - 
విష! కాం ఈాఖి నోరోమరటలాశ్యో 28 -2& इ~~ ` ' ` - 

కోరివా స్తం కటిచ్చిన్నం యథాశోభం యశారుచి |. __ యశారుచి 
విదధీత యథా (२.० సోజయయాకి.ప్రాశేచితళ.? - 



సాలవ అధ్యాయ ము దశ్ 

అపవిద్దము తర్వాత సూచీవిదముచేసి, కరమును ఉచ్వేషప్టించి, బద్దచారితో 

(తిక |భమణము చేయవలయును; దానిచేతశే ఊరూద్య ट తమునుచేసి, ఆమీద 

ఉరోమండలమును కటిచ్చిన్నమును గూర్పవలయును. ఇది అపవిద్దకము 

(అపవిద్దకము-20) 296, 297 

మ తలి చేసినపిదప, గండనూచిని, లీనకమును, అపవిద్దమును, మూాటిని 

దుతముగాచేసి, తలసంస్ఫోటితము, కరివా_సము కటిచ్చినమును చేయుట 

మ_త్తన్థలితమనబడును (మ_త్తస్థలితము-2 1) =` 298 

॥ 2 & ప్రము, అంచితము, గండనూచి, గంగావతారణము - వీనిని |కమముగా 

2, ఎడమపక్క అర్షనూచిని దండపాదమును |పదర్శించి, చృతురము, 

(భమరము, నూపురము, ఆతి _ప్హ్రము, అరన్వ_స్తికము, నితంబము, కరిహ_స్టము, 

ఉర్గోమండలము, కటిచ్చిన్నము -- ఇవి చేయవలెను, ఈ యంగహోరమును 

పండితులు సం|భాంతమందురు, (సం భాంతము22) 999, 800, 801 

uD १ ^2 

५ 

'న్వ సికలేచితము, ఉరోమండలము, పొర్ఫ్వనికుట్టితము, కటిసమమ, 'ఘూ,ి 

తము, (భ్రమరము, సింవోకర్షము, వృశ్చిక రేచితమ్సు సన్నృతము, .పృష్టస్వ్వన్తీక ము 

దిక్ స్వ స్రికము, వతూస్వ_స్తికము, ., నాగావసనర్పితము -- ఇటు హా _స్తపాదముల 

శకేచకస్వ_స్టికములతోగూడిన (?) పదుమూడు కరణములను చేసి, వా_స్హపాదము 

లను ఉత్ తపించి € 2 2 ఆతి పము, - @8ट८ ०८९ ఫ్ర తమును ''వదలి “లలాట 

తిలకము, దండపతము,; (` -తలవి లాసితము విద్యుద్ (భాంతము, 8 కీడము 

నిశుంభితము, నితంబకము, ` విమ్హు| క్రార్షిత్తము ఉరోమండలము,. న్లితంబకము 

కరివా సము కటిచ్చిన్నము _ ఈ కఠణములను' అందము చెడనటు, రుచికి 

తగినటు, బుదికిఅందినటు, చేయవలెను; ఇది ఆతి పరేచితము 

9802, 808, 804, 805, 806, 807 
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४ क స్వ స్తికాపాదా” 2 | వదతోమునేః 

2626 ० కరణం ०४०८२ [ ८९४० స సికాంచితము, 
€.) ४ 0 ' 

"29525 శేపణంి చేతి వదతో౭స్య మతానితు, 

కరణాని సముత్ కేప సమాయుక్తాని కాన్యపి. (ఆకి_ప్హరే చితః2లి) 
శో BH | | 

॥ + # # + 1 ॥ ह | 1॥ 
[9 1 

। ద గం కా పొ ध న ट्ष ०८5०9.) వె గాకు కిప్యార్ల ९.0 దికమ్ 

షడ్విధం ठ ९० వక్షఃస్వ సికం గరుడప్పుతమి. 
C౧ 

సరి తో ५.५८ .-._-సర్చితం స్టలితొన్మ తే |పనర్సిత వివ_ర్తిశే 
५ త్త వివ छ. < ९) వ్యంసితాన్యథ, 

wt ల 

` ఒల్ోోజెతం వ్భ [క 80 భుజంగాం చితనూ పుర 
F 

^ ५५ PF wr 1 

“ ` ` తలోసరితు छ ०28 (30 252 045 १८ ०& क °$) ధమ్ 

~" ie EE 3 व జ 

రేచితాది కుట్లాఖరం భుజంగ|త నరెచితమ్ 

8े ठकः ని సక్ళ >) త్యా కరణాని చతు थ ९2. 

దిజ్భుఖేషు యశాళశోభం యశథాబుద్ది యశథారుచి, 

4 #4 . ६ 
॥ ^ । i 

"_-ఉరఠోమండలకరి కుర్యాత్ “"య|త| పథమ 64 छ, ध ~ సా ५0 # 9 82 _ రుం E చెత G చ్చ తే + ^ 

„ , & oh gr pn go pe Fes షు * ५ i hd f చో b ॥ E Ea 1.4} ५ + | # १ | Haya 7 ध క్స్ oy | ५ 

१ 

11.11. 
brunt teal 

4 -రేచితం కరణం కుర్యాత్ ఇతి యను. ర [> ड 

= + 

११ ६ ba 4. ¢ 1 శాక नौ g 7 „+~ २4 ^^ ; ” 9 ¢ + 7 # 4 ॐ ७१ ८ అ # క్ w) [ 9 # ^ త a & 9 रा ४ స 1 ॥ క [ठ సంజ త రరాం 25 % १८ | 
fri र । | ¥E¥ ల भ ५ व 1, ॥ 3 

€ _స్తతి కరణం వాచ్యంయద్య త ठ =$ ఫవత్ 
न +, ^ rime జా 

५ వ అ „न + “क्न? | + व, कि ५ 3 

Sa | చర ५ య్ { । a 
1 ५ < బ్ర శం 6-__0౩౭, _౨9౮ 

ల నాన (బా శ (వ ప్ ఇది ది వా. [వ. పౌ, జద్ది ९० ముది 

4 +^ భఖ, 7. क ८. 9.--93 ౪ 

| २० दर [5०55208 ०४ $" భార్గం చ| కమం డలమ్, 

+? त्त 
il 

पप्य 

र क ट म 
द 

hes 3 Rr 

प पः =+ + 



నాలవ అధ్యా యము २५१ 

“'శేచితములు 2 2४5०8 న పాదములు ఆని చెప్పిన భరతముని యభి 
(పొాయమేమనగా, ఏయేకరణమున శేచితమును, స్వ స్తికమును గలదో అవి 

యన్నియు చేయనగునని. 808 

'మరల. ఉత్ తేపణము' అన్న ఆయన మూటకు ఉత్ కేపముతోగూడిన 

కరణములేవై నను కోన్ని చేయనగునని భావము. (ఆతి_ప్పరే చితము_2లి)! 809 

దండశేచితము, వృశ్చిక రేచితము, వై శాఖశేచితము, ఆతి_ప్పరేచితము, అర్థ 

కేచితము, స్వ స్తీకరేచితము, _ ఈ ఆరింటినిచేసి, వక్షఃన్వ_స్తికము, గరుడ 
స్థతము, సక్పితము, స్రలితము,  ఉన్మ_త్తము, | పసర్పితము, వివ రి తము, 

వినివృ_త్తము, వివృ_త్తము, అరమ चुट, వ్యంసితము, లోలితము, వృషభ 

| $> భుజంగాంచితము, నూపురము, తలసంభఘటితము, మయూరలలితము 

కేచితనికుట్టము, భుజంగ|త_స్తరేచితము, __ ఈకరణములను నాల్లుదిక్రు.లందును 

దిక్కు_కొక్క_టిగా, అందమునకు బుద్దికి, రుచికి తగినట్లు నడుమనడుమ 

అందమునశకై చ| కమండలమును |పయోగించుచు చేసి, (ప్రారంభించిన దిక్కు. | 

నందు ఉరోమండలకమును, కటిచ్చిన్నమును చేయవలెను; ఇది శేచితము. 

४ - .  -810., 811, 812. 818, 814, 818 

“'భరతముని చెప్పని యీవివరణము సీవెట్లు చెప్పెదవు?” అని యడిగినచో, 

వినుము : “శేచితకరణమును చేయవలెను అని కదా భరతముని చెప్పినది ए 

ठ > అనుసేరుగల కరణ మైక్క_డను కానరాదుగడా ; కనుక వయమేకరణము 

లందు శేచితహ స్రము గలదో ఖివన్నియు దానికర్ణముగా చెప్పబగును 

` 816, 817 

1. इत् మెన, చిశె,న యో కరణలశణమున అభినవగువుని ననుసరించినను 
శార్దచేవుడుగాని, జాయనగాని, నికరముగా ఆ వని చేయలేదని పరిమ్య ర 

(^) 

యభి|పాయము = (8०8 నూచ్చి. నా. శెలిగింపుగూడ సందిగ్గముగానే 

యున్నది. 



యద తాటి వెళా "५९ చే చితపునః 

(పాహాకి ర్రి ధరాచార్యః తద్భవెన్నాతి శలమ్. 

కరా 8 పంచవింశత్యా రచితోరేచికాభిధః 

| రో తో శ నిచి అకక 096. య్ 2న్య|త € 8:54 ठ. 

। నికుట్టార్గ నికుటాఖ్య, పశ్చాదంగద్వ్ద యేన తు 
९) + ©.) 

భుజంగ| తాసితాభిఖ్య భుజంగ[త_స్తర౭చిశే. 
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టిచ్చిన్న మిహత్వంగప ర్యా యేణ లతాక రా 
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| ( 5 షు ంభాపస్ఫ 

= తత ఆశి పకం కుర్వాదురోమండలసంజ్ఞ & 53 

५ 

విధాయస్వ్య ९&० య (త వ్యంసితం ద్విఃనమాచరేత్ J 
~ ` ` ^ అనంతరమలాతా 8 ०० జాను నికుంచితమ్, ध 
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అశార్షసూచి విశి_ప్పముద్య > छ०&, >} 5 తతః 

కరిహ_స్తం కటిచ్చిన్న మలాతో౭_ సౌ 2८6 कं.  (అలాతః..26 
Pe ri Ad 1 

40 
| # 1 

నూపురాఖ్యమథాంగాభ్యాం భుజ ంగ| తాసితం తతః 

థావలీనకం పశ్చాత్ ५) & €! *&९ ఖి ९8.655 ९०५०5 
i 

pe “వకేనొంగేన छ తత్ 'పరేణాసి సమాచేక్ 

4 "द ०2) నామం నితంచాఖ్యం తావృళ్చిక 02 తమి 
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ఇక్కడ కీర్తిధరాచార్యుడు ఆకి_ప్హరేచితము, వై శాఖశేచితము శెండే 

(గహింపవలెనన్నాడు. కాని అదెమంతయు _క్షముగాదు. 818 

ఎట్టనగా రేచితమను అంగహోఠము 80०26 52 కరణములచే 6 ८०268 

విచితములగు భేదములు గలదియని వేరొక్క_చో వివరింపబడినది.'! 819 

(కేచితము.24 

నికుట్టము, అర్దనికుట్టమును చేసి, తర్వాత ఒకయంగముచే భుజంగ] తాసిత 

మును, మరియొకొదానిచే భుజంగ|త్ర_స్తరేచితమును రచించి, => ఆతి _ప్పమును, 

ఉరోమండలమును, కటిచ్చిన్నమును చేయదగును; కటిచ్చిన్నము చేయునపుడు, 

పర్యాయముగా లతావా_స్తములు గూర్చ వలెను. 86 విష్క_ంభావసృతమన 

బడును. (విష్కుంభాపసృతము-2ల్) . = 820, 821 

२९ ९८252०2 , న్రాంగితము శెండుసారు చేయవలెను € ट) అలాతము, 

ఊర్ల పజానువు, నికుంచితము అధసూచి, “ “వి&ి 2253 ఉద్ది తము, 

ఆతి పకము, కరివహా_స్తము, కటిచ్చిన్నము - ఇటు చేయునది అలాతము 

(అలాతము_26) 82, కిలిలి 

మొదలు నూపురముచేసి, పిదప శెండుఅంగములందును భుజంగ| తాసితము 

చేయవలయును ; =-= విక్షిప్తము, ఉద్వ_త్త్రము రెండును 'ఒక|పక్కచేసి 

మరల ఇెండవ[పక్క-ను అశు చేయవలయును ; మరి సూచి, నితంబము, లతా 

వృశ్చికము, కటిచ్చిన్నము ; ఇది ఉద్వ _త్తము. श 824, 225 

। “ल "` , "` (ఉద్ద్భ.త్తము_27) ` 

1. అభినవగుపు న వ్యాఖ్యలో 'తథాచాన్యత [శూయశే ; 'పంచవింశతి విచి[త 

(మాతృకా) (పక మేణ .వివిధంవ్యరీ రచత్ లేచి తాంగవారణం మ ేాళ్యరో 

_. గేయమార్గమివన 8 २९ 8 (అధి. ఛా..9--౨౩౪). , ఇది యెక్క-డిదో 

అతడు చెప్ఫలేదు. 
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ठ 55०5 నికుట్టాఖ్యం 'పార్భ్వపూర్వ నికుట్టికమ్, 

అర్థ రెచితకాభిఖ్యం పశ్చాద్ వృశ్చికకుట్టితమ్ 

९०९४४२८ 5००८8 णठ ९० మండలం 'కరివా,స్థకమ్ 

కటిచ్చిన్నంచ య తస్యాదయమర్ద నికుట్టకః. (०७०6४826) 827 

కృత్వా నికుట్టకం యస్మిన్ ఉరోమండలమాచ శేత్ 

సితంబకరిహస్తాఖ్య కటిచ్చిన్నాని చ |కమాత్ 

తముద్దట్లేతనామానమంగవేోరం |పచక్షశే. (ఉద ట్రితః_29) 828 
"లు ఖంలు 

., कठ" వివధీత 'నికుంచితమ్ 

మీ త్రల్యథ 'నసీతంచోఖ్యర్లం కరవా స్తకుతఃపరమ్, 

కటిచ్చిన్నంచ య (తాయం వృశ్చికావసృతః हे ९8 5 

నితంబమవవాయా [త వదంతి [ॐ 2४० పరే (వృళ్చికాపసృతః-కి0) 830 

య్మత్తకుర్వీత एतः శాఖ రేచి తా భిఖ్య వృశ్చి'కే 

1 कन्ठ దూర్హ్వ? | ८5०6 ९0 १) ని కు ట్లాఖ్ల 

కర్మపర్య్యాయ శకి స్మృతమ్ 

కటిచ్చిన్నం లకాహా స్తయుతం స్వ సికరెచితే 881 

(స్వ సిళరేచితః__లి 1) 
त ऋ rh 1. =: | 

$) ०९५ ९० छ ०४60 తతః స్వ సికరేచితమ్ 

2. ठे, २5०8 ఖ్యం € क ००) }& సంజ్ఞ కన్ 382 

. कषठ ऽत्र क భుజంగ్నతాసితాభిధమ్ . 
& Be टः తాని వ ~ 28; i ఆక్మి కకం 9०2 एक పరివృ_త్తరచ. లీలిన్లి; 

[భమ రెణచ కుర్వీత -హరాజ్యుఖతయా స్థితః 

తథా పార్గ్ళ్వముఖః కుర్యాత్ పార్భ్య్వాంతరముఖ क, । 884 
3 
ul 

< 

1. [क [వ పాఠము కటేపితము.. రెండవ ' వవళోణ హా హూచన ఐనన్లు 
తాత్చ్సర్యము సందిగ్ధ మే, 
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నూపురము, వివృత్తము, నిక్షుట్టము జర్ణనికుట్టము, శేశక్షథిక్రుట్టము, 

స్రాశ్ట్వనికుట్టకము, అర్బశేచిశ£ము, వృశ్చికకుట్టితము, జఉఠోమనడలము, 56 

వాసము, కటిచ్చిన్నశ్రు, ~ ఇవి చేయునది అర్దనికుట్టకము. 826, 8४1 

(అర్హనికుట్టకము28) 
|.) ల 

నికుట్టకము, ఉరోమండలము, 'శితంబము, కరివా_స్హమ్ము ` కటిచ్చిన్న ము-ఇవి 

(కమముగాచేంయుట ఉద్దట్టితమందురు. (ఉద్ద ట్రితము29) ' * 828 

లతావృకశ్ళికము, నికుంచితము, 29 ट, నితంబము, 568९ मु, 

కటిచ్చిన్నము - 94००  వృశ్చిశ్షాషస్ఫృళ్లమగును. ఇందు నితరిబమును 

ఫిడ్లిచి, (భమరమును ఇతరులు चम (వృక్సికా తమ్తు-లి) 829, 880 

వై శాఖశేచితమును, వృకశ్చికమును శెండుసార్డుచేసి, ఆపై పర్యాయ 
9\. ॐ बु 5० ए «< ~ తో = ॐ 

ముగా (?)- నికుట్టకరణము బేసి, सव क కటిచ్రిన్లుమ్లు र స్వ ్తిక 
శేచితము. ౫ (గ్య న్లీకరేచితమ్తుకి1) , 881 

६; 

నితంబము, స్వ న్రికలేచితమ్ము,. ~ిక్ని సము, क, లత్తావృక్లికము, 
EE © 

ఉన త్రము, కరిహా నము భుజంగ।| తాసిత , ఆతి వకము, నితంబము - ఈ 

కరణములుచేసి |భమరముతో వెనుకకు తిరిగి అవే చేయవంయును: छट) 
య 

“a! 

పార్భ్వమునకు, ఇంకొకపార్భ్వముశకును మొగమై చేసి, మరల మొదటిదిక్కున 
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1. 

2. 

' మదాదిలసితాహ్యాళ్స స పభిః छ ८.८3 ర్మతాః 

కరివా కటిచ్చిన్నే ९४९88 (పథమదిజ్బుఖః 

అంగవోరె౭.యమాఖ్యాతః పరివృ_త్తక రేచితః. 38 

(పరివృ త్తకరెచితః-క్రి2) 

(ఇతి మోడళశ (త్య|శాంగహోరాః ) 

[క్రమ వ్యుత్కమతో, యోగాక్ కరకై 6४ రేతరమ్ : 
ఏతేషా మం గహోారాణామస్తు నూనమనంతతా. 886 

తథాపి జనిశానేతాన్ ४८ ర్భి|తసంధిభిః 

._ సళ్యన్ దృష్టఫలాధిక్యమూచే పరిమితాన్ ముని. 887 

948 ¢-0क ०८२८) తో న్శ తనలితా 28९ 22526 6 తాః 

నూచీవిద్దాఖ్య విష్కంభ పరిచ్చిన్నా పరాజితాః 

. ఉద్వ త్త సహిళాశా తే నవభిః 288 त తాః, 889. 

४6 ను చతుస్సంఖై 9४ భవేత్ २९ సిక -రేచితః 

విద్యు[ద్యాంత పరావృ थु వృళ్చికా ^) छठ? 

९००० {38 పంచవింశత్యా భవేదాతి. ప్పరేచితః. 8 4 

5 శాఖరేచితా లాత పరివృ తక రేచితాః 

అర్జపూ ర్యనికుటళ్వ స్ఫ్యురేకాద శభిః పునః 841 

ఉద్ద్హటి తాపవిద్దాభఖ్య పంచభిః పరికి ర కా + 

9 | వ ర _స్హమతా [కీ డా + + 842 

భవంతి .దళభఖి _ వ్రష్లావింశత్యా రేచితః స్త ©) 88 । 

సం [భాంత 8 పంచదశభిః दये" ఎమాథిరీరితా 8. 848 

అంగవోరా మయౌోాఖా్య తాః ముది. అన్వయశుద్ది లేనిది. నావద్ది (इ [२ 8) 

అనుసరించి నా యీ సవరణ. 

ए 52 छ" ९२ పసర్చితః | ముది. అపపాఠము. 
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కరివా_స్హమును, కటిచ్చిన్నమును చేయవలెను ; ఇది పరివృ _త్రకలేచితమను 

అంగవోరము. (పరివ్భ_త్తక రే చితము-శి0) 882, 888, 884, 888 

( ఇవి పదునారు |త్య|శాంగవో రములు ) 

ఈ అంగవహారములందు కరణములను పరస్సరముగా (క్రమము తప్పించి 

చేర్చినచే, అవని నిజముగా అనంతసంఖ్యగలవి కావచ్చును; కాని చేరికయందలి 

మె|త్రిని చూచి, దృష్ట(ప్టి) ఫలమెక్కువయనుట గమనించి, భరతముని మీది 

కొన్నిటినే చెప్పెను. 886, 887 

విష్క_ంభాపసృతము, ఉన్మ_త్తము, స్థలితము, అపసర్చితమ., మదవిలసితము_ 
ఈ యంగవోరములు పడుకరణములు గలవి. 988 

నూచీవిద్దము. విష్క_ంభము, పరిచ్చిన్నము, ఆపరాజితము, .ఉద్వృ_త్తము - 

82 . తొమ్మిది కరణములు గలవి. 889 

స్వ స్తికరేచితము నాలుగుకరణములు గలది ; విద్యుద్ |భాంతము, పరా 

వృ_త్తము, వృశ్చికాపసృతము, . ఈ మూటేకిని ఆరుకఠణములు; ఆతి_ప్టరేచి 

తమునకు ఇరువదియెదు కరణములు. 840 
॥ ध ^~ ५ ` कर ५. ^. । । ,™ | 7 + 

వె त्रै) ठ 22509 అలాతము, పరివ్భ తశేచితము, అర్దనికుట్టకము - ఇవి 

పదునొకండుకరణములు. గలవి. | 841 

ఉద్ద ०२०, అపవిద్దము, -- ఈ రెంటికిని: ఐదుకరణములు ; స్థిరవా_స్టము, 

పర్య_స్తము, మత్తా|కీడము- ఈ మూడును పది కరణములు గలవి; “రెచితమునకు 

ఇరువదియెనిమిది కరణములు సం| భాంతమునకు పదుచె దుకరణములు; తకిన 

అంగవోరములకు ఎనిమిది కరణములు ~~. 842, 848 



౯ధ్వితంక్రూ వృ త్వ్యషడ్భుః న్య && ठ చ్చితః 

 ధ్వ్వయోరావ్భ_త్తితః స_ప్రవింశత్యా౭. క్షి ప్ప రే చిత, 

# 

మత్తా కీ ८2 650 చె కం (భమరాభ్యాసతో మతము, 

చ్యంసి ఆార్ద థ్వయాభ్యాసా ॐ 55 శ్చాపసర్సి తః, 

' ८९ యోరభ్యాసనత 8 పార్శ్ళ్వన్వ సీకో దశభిః ८ २88 

[త యో *దశభిరు ९.९०) తే ద్యయా వ్భ कर 6८० ద్ద యమ్ 

ద్వితీయాభ్యానతో౭_ పాభిః విద్యు ద్భాంతాభిధో భవేత్; 

, వ్యంసిశావృ తకం తక్వెకమధికం స్యాదలాత కే, 

ద్విగుణ 6९73 ए 8 ५ కరణాష్టకాత్ 

చత్తు రత (> उप्र ०४ స్సు ర్గరగవో రా 8 (ॐ 8 0, क०8 

వట్కాదారభ్య <® ०४ త్య శమానా_స్హథావి(బు?)ధై 

న్యూనత్వం దృశ్య తెయ|త (పో रकण కు[తచితి 

- కుర్వీత, పూరణం रेष తన్య || క్రియాఖ్యా సేన క్షు త్రచిత్. 

ఆధిక రం దృశ్య తయ (8 పో క్షసంఖాాాతిలంఘనాత్ 

తత్ర 'శ్లాలికల్లాయక్యా, సంఖానాత్ సమశాం నయేత . 

అనంతతా౭ం౦గవోరాగాం కరణానాం వికల్చనాత్, 

. కథం, ద్వా|తింతదుద్దిప్లా ఇతి చేత్ శృణుక థ్యతే 

i అంగాని ^ భి న్నాని 2९६ 

प (स మేకన్య (పయోగాతి కేచిదూచిరే 

అన్యే చతస్ఫ౯ణాం ७२ న ర్హకీనాం [ॐ 398 

పిండిరేచకనంభూతం (త?) న్యాసాపన్యాస ड 8నహా 

(పతి [పే యో గమష్టన్ఫురితి ద్యా (8०४७० తం? ) 27९38 . 

94. 
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3 ष्ट అధ్యాయము -` ड 

శెండుకరణములు త్రిప్పి చేయుటచే, స్వ_స్తికరేచితమునకు కరణములు ఆరు ; 

"కేండుకరణముల ఆవృ త్తిచేయుటచే, 'ఆతె_ప్పరేచితమునకు ఇరుతదియేణు. 844 . 

(భమరము మరలచేయుటవలన మశాకీడమందు ఒకకరణ'మెక్కు.వ ; 

'వ్యంసితము సగమై, కెండుకరణములు త్రిప్పి జేయుటమూలమున, _అపనర్సితము 
తొమ్మిదికరణములు గలది. mn | 845 

1 

శెండుకరణముల పునః [పయో గముచే పార్ళ్వస్వ_స్థికమునకు 246; రెండు 

కరణముల యావృ త్తిచే శెండెక్కు.వై (ఫ)వదుమూడు కరణములు ఉద్వ్య త్రము 

నకు గలుగును, 846 

శిండుకరణముల యావృ త్తిచే విద్యు| ద్యాంతమున ఎనిమిదికరణములగును. 

వ్యంసితము ఆవ్భృ_తమె అలాతమున ఒకకరణము ఎక్కు_వగును, 847 

ఎనిమిదికరణములు మొదలుకొని శెండుశెండింతలుగానున్న అంగహోరములు, 
చతుర|శ|ప్రమాణములని విజ్ఞులు 'చెప్పుదురు; छनः ఆరుకరణములు -उ०&०४ छे 

'నవి, |త్య|శమానము గలవన్నారు. = 948 

ఈ చెప్పిన సంఖ్యలలో  పయంగహోఠమండ్రై నను 'తక్కువగానున్న చోట, 
"8८95 శెండుమారులుచేసి, దానిని 'పూరింవవలెను ; " శేప్పిన २०8०८४० द 

ఎక్కుువయున్న చో, తా ళకళల పొడుగును తగ్గించి సరిపుచ్చవలెను. 850 

కోరణముల మార్పుతో అంగవహోరములు అనంతములగును ; కావున ముప్పది 

రెండని యెట్టుని శేశించుట ? _ అనియకిగిన द क पठ విను. 851 

స. 'పూర్వుంగనునకు అంగములు వదునాతు.; అవి :ఒకొక్ష్కటియు ెండు 

శెండువిధములు; వానిలో ఒకొ్కక్క_టికొకొక్క_ అంగవారముగా [పయో 

గించుటవలన ముప్పది రెండగును మ అని కొందరు చెప్పిరి. 384 

` "ఇతరులు కొందరు-ఆ పూర్వరంగమున నలుకురు నట్టువక శాలు |పచేశింతురు 

జారి. షిండీరేచకమున కలగు- నాసా పన్యాసముల a [పతి పయో గము నందున్లు | 

ఎనిమిది అంగహారనులగును గనుక 5०6 ठ, అన్నారు. .. . 858 
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1. ఇది మొదలు ఐదు శ్లోకములు భ. నా. శా. పొఠాంతరము. దీనికి द भु షే 

శ ४५ ' 

చతుర్థో౭ధ్యా ॥ श © 0.1 

2०४8 ९४७०००२) చతుర్శ్భిర 65 २ చ 

ఆసారితాని చత్యారి వర్షమానక పౌతవః[ ? |. 
ధి 

వస్తు తివిధమేకై వ పాణికేతి పరేవిదుః 

[ 2४ ణో గీ తివై చిత్యా ॐ ८०९ | 9०४ చ్చే తికేచిన. 

వయంతు కివయోరిషమాః దృషాద్భషఫల (పదాః 
€) ట అట 

మహేశ రేణ గదితాఇయంతబఇతి చతు పౌ ह 

“ ५ భా రా 55 మంత్తస్థలిత సం|ః 0९ (భమ £ € ®< భితమ్ 

వ్యధాత్ (ధాం?) లక్యాంగహారణామిదముద్యానసన్ని భమ్. 

రేచకలక కాని 

3 షాదవా సకటీ|గీవా రేచకాంశ్చతురో | ‡ 

ఉభయోరథవై కన్య పాదస్య ధరణీతలే. 

“न (శాంతం గమనం Loss 

నమనోన్నమనై రంతర్భహిశ్చరణశేచకః. (పాదశేచకః-1) 

త్వరితం వాంసపతున్య (భమణం వా స్తశేచకః, 

न కేచిత్ "240 कै విరల వస్ఫతాంగులేః, (వా_స్థరేచకః_2) 

కటారః సమంతతో భాంతిః కథ్యతే కటి రేచక 8 ( టిరేచకః-కి) 

రోవినమనాత్ [భాంతిర్లీ y వాయాః కంఠ రేచకః (కంఠ రేచకః 4) 

పొఠాంతర 5 2९5० (४ ठ 2९२०) లక్షణం २५९४८ छ యోథా 

1 “శరేచితాఖ్యః పృథగ్భావే వలనేచాధిధీయశే; 

ఉద్యాహానాత్ పృథగ్యావాత్ చలనాచ్చాపిరేచకః. 

कष्ण వ్యాఖ్యయులేదు. రశ్నాకఠముగూడ దీనిని దడనలేదు. 
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నాలవ అధ్యాయము 2817 

గీతకమునకు అంగములు ఇరువదినాల్లు; ఆసారితములు నాలుగు ; ఇవి వర్ణ 

మానకమునకు సాధనములు; వస్తువు మూడు విధములు; పాణిక ఒకే; ఇట్లు 

[९४ పొడిన పాటలోని విచి [४४२९२ ००८९) ముప్పదిశెండని మరి 

కొందరు వచింతురు.! 954, 3955 

కాని, పార్యతీపర మేశ్వరులకిప్ష మైనవి, దృష్లాద్భప్ష ఫలములనిచ్చునవి, మౌ 
९2० €> €> 

శ్వరుడు 8 8०.238, ఇన్నేయని మాయభి|పాయము. ' 886 

మత్తుతో తొటువడుచు, 820 తుమ్మెదలు శేనెల |గోలుచుండుటచే, 

అందమెన పూదోటవలె, మ_త్తస్ట్రలితము, సం|భాంతము, |భమరము, ఆలీఢథము 

అను భేదములతో శోభిల్లు, అంగవారముల లక్షణమిట్లు చెప్పితిని. 857 

రేచకముల లక్షణములు 

పాదములు, ` హో_న్హములు, ' కటి, మెడ - వీని కేచకములను నాల్లింటిని 
कलमे, శెండుకాళ్ళవిగాని, ఒకకాలివిగాని, నేలమీది మడమ _ బొటన 

| 585" _ ఈ₹ెంటి యెత్తుదింపులతో ఎడశతెగక్ష లోపలికి, “వెలుపలికి నడచుట 
५ 

పాదేచకము. । „| (షాదరేచకము-1) ... 888, 889 

7 వేగముగా 7, 
० म |వేళ్ళువిడివిడిగా చాపబడియుండవలెనందురు. 860 

(వా_కరేచకము-2) 

కటిని అన్ని|పక్కలను |తిప్పుట కటిశేచకమనబడును. (కటి'కేచకము కి) 
తల వంచి మెడ [केर కంఠ రేచకము, (०९ రేచకము_4 

భరతనాట్యశా(స్త్ర పాఠాంతరమున వై ठ , లక్షణమిట్టు చెప్పబడి 
యున్నది; ఎట్లనగా : ` 881 

“శేచితమనగా ८, కదలుటయు అర్థమగును; , ప్రై కె_త్తి వేరుపరుచు 
టచే, కదలించుటచేతను రే చక మనబడును. 862 

1. ఇందలి వర్గమానకము, ఆసారితము, వస్తువు, పాణిక ~ వీని లక్షణములకు మాననల్లి 

రామక్ళస్గకవిగారి 'భరతకోశము'న కొంత శెలివిడిగలదు ; కాని అస్పసష్థ్రము. 



88 ९562. ८९8, ga చతుర్థి By 

68 పా రా (4 = లి 1 పార్ఫ్యాత్ పారా పనుగమనం స్టరితై 8 నచ) కె ఃగకై 8 

వివిధై శైవ పాదస్య పాదశేచక ఉచ్యతే, 

"తికసోద్వ ర్రనంచై వ కటీచలన మేవచ 

దథా౭పసర్పణంచై వ కటీరేచక ఉచ్యశె, 964 

“ఉద్వ_ర్హనం పరితేపో వికేపః 256: ర్లనమ్ 

విసర్పణంచ వహా_న్హన్య వా > ठ ఉచ్యశే. 7 

+. శ ప్రో rex) ప్రా द्र 2 ఉద్యావానం న్నమనం పోరా 25 ८२९० 21074888 (నతిః } 

भ्र 5 8 ८55» [A వాయారేచకో బుడె 8 ` 866 

ోతతోయే తండునాపోక్తా_న్వంగహారాః మవోత్మనా 
తానవః క్షరణసగంయుకాన్ వ్యాఖభ్యాస్యామి సరేచకాన్ '*. 867 

వా హా తే (52 2 తా ఇతి వ్యాహారత్యో. నూ నమేవ(వం మనే మునేర్మతమ్ | 8 | 

. కరణ రంగహోరై. శ్చ సహితాషఏవరే చకాః. 888 

పు | => చ మునేరేతక్ |పో_క్షం తుంబురుణా యథా, 

“అంగహారాదిమధ్యాంతకరణై 8 శేచకాన్ విదుః. ` 86 

4०2 వకఃస్యాత్” ఇత్యాదె సంఖ్య యో _క్షయా 

అపికేవల వె శాఖ|పభ్ళతిస్థానకస్టి తై 8 970, 

(పయుక్తాః 'పుణ్యసంపీ త్తిహీతవో శేచకా ఇమే 
నియమేన భవంకీతి. నూనం మునిరసూచయక్. 11 

1, 2. “చలీతై १ सत 9 ०8" అని భ. నా. శా. ముది. పాఠములు (చూ. क 
पि 

क र र 

ము[ద. ౧ సం. వు, ౧౬౩, ౧౬౪) అదే నంగతము. 

8. భ, నా. శౌ. ఈ౧౮, ౧౯౬ బరో. ము [ద ` 

. న్యా के. ౪.౦౨౪౮ = © 68, ముర! 
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పట్టులేక పలువిధములుగా కదలుచున్న అడుగులు ఒక|పక్కనుండి 'వేళొక 
[పక్కకు సాగివచ్చుట పాదరేచకమనబడును. 868 

|తికము మీదికె_త్తిరాచుట, _కటిచలించుట, వక్కకొదుగుట, - 86 ‘ -> । 
కటీరేచకము. 864 

హా_న్హము మీదికిరాచుట, చుట్టునువీచుట ,' విసరివేయుట, లోపలికి మలచుట, 
పాకుట -- ఇది వా_్తరేచకమనదగును, 865 

మీదికెత్తుట, వంచుట, [పక్కనుండి యింకొక (పక్కకు వంచుట, (త్రిపుట - 

ఇది (గవారేచకమందురు. 866 

“తరువాత మహాత్ముడు తండువు చెప్పినవి, కరణములతో రేచకములతో 

గూడినవియునె న అంగహారములు వివరింతును,” ( 

అనీ శిష్యులతో భరతముని వచించుటకు, రేచకములు, కరణములతోను, 

అంగహారములతోను, కూడియేయుండును అని భావము. §67, 868 

భరతమునిపుతుడై న తుంబురుడును ఇశ్లు ठ कु; ోశరేచకములను, అంగ 

వోరముల ఆదిమధ్యాంతములందు చేయదగునందురు” అని. 869 

'పాదరేచకము ఒకటి మొదలగు వాక్యములలో, ఏకవచనము. చెప్పుటచే, 

వట్టివె శాఖాదిస్థానకములందుండి పయోగించినను, ఈ రెచకములు 21१७ 

పుణ్యాసంపదను గలిగించును అనునభి [పాయము భరతముని సూచించెను. 

870, 871 
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1 

1 
न 

^ ^-ठ उ రంగవహాశై శ్చ ०6०९० వీక్ష్యుశంకరమ్” 

ఇత్యపి [బువతా సృష్టం తదేవమునినా కృతము, 

ఇతి 

(४, రాజాధిరాజ గణపతిదేవ గజసొధనిక జూయసేనావతి 

విరచితాయాం నృ _త్తరత్నావల్యాం కరణాంగహోర వివెచనంనామ . 

రో రా చతుర్గో౭ ధ్యాయః. 

త ద మనమా దల जाना नन 

1. భ. న శా. DF = 2638, ముద. 
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“చేచకములతోను, అంగహారములతోను న ర్తించు శంకరునిజూచి” అనియు 

చెప్పి, భరతముని ఆ విషయమునే స్పష్టపరిచెను. 972 , 

ఇది 

(8, రాజాధిరాజ గణపతిదేవుని గజసాధనికుడగు 

జాయసేనాపతి రచించిన నృ_త్తరత్నా వళియందు 

కరణాంగహోర వివేచనమను 

నాలవయధ్యా్యాయము 



€ @ పంచ ॐ? >. ధ్యా య 8 

వందే శ్రీకంఠమందారం ०८० [ख గారి_ననోద్గమః 

ధ_క్తే విశ్వఫలవ్య इ, 5 | పథమ_స్తబక | శ్రియమ్, 

భాపా వేషభూవషణా రనుగుణై 8 क న్మెర్భనో హోరిభిః 

నానారదేశరుచిన్ విదగ్గపురుపూనావర్షయంతీగుకా 8 

భూపాళ౭్లై రుపలాలితా బహుకలె 8 పౌడేవవారాంగనా 

८० | పతి దంతిని న్యపతినా సాం|దాదరం ५८68. 

భవంతి ధరణీపాలాః (పాయేణాభఖినయ][ వ? || పియాః 

= [952 ద్యాపి యద్యదుత్వాద్యశే నవమ్ 

న్భ_్తం తతః ९०२४० न्ध త త్తదేశానుసారతః 

భూతం శా(స్త్రముఖాద్దేయం భవిష్యన్నా వగద్య(మ్య) ठं 

భవన్ని రూపణీయం స్యాత్ నృ_త్తం దేశీతి నంజ్ఞి తమ్. 

ఇదానీం థారశవ-రేకాలే వై వస్యతాంతరే 

కళాె యాతేషు < భూతణాణాగ్నిసాగరై ४. 

మి కేప్వానందసం ९ कं జగదానందదాయిని 

శశ్వత్ కువలయోల్లాసియళః |పాలేయరో'చిషి, 

|పతాపతపన పౌ ఢితాపితారాతిమానసే, 

శ[తు|పాణానిలాహార శీబకాె ఇయకోరగే, 

2) (శాణన పయఃపూర విధూతకలికల్శ న 

త్యాగధిక త రాధేయ కామగేను సురదుమే, 

రూపలావణ్యసౌభాగ్య .స [వీడమకరధ్య ठं 

తార్య| తితయ విజ్ఞాన ఠవా స్ప_త్హ్వవిశారచదే, 
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(శృీకంఠుడు కల్పవృతమువంటివాడు; గౌరీ న్తనము అందు (వేవంచమను 

పండునుగలిగించు వూలగు_త్తివంటిది -- ఆతనికి నమస్క_రింతును, 1 

తగిన భాష, వేషము, అలంకారమును గలిగి, 25943959 వారించు ఆయా 
గుణములచేత, నానాదేశముల రుచులరిగిన విదగులగు పురుషులను ఆకరి ంచుచు 
అనేకకళలెరిగిన రాజులచే లాలింవబడుచు [పొఢయగు వపారకాంతను బోలిన 

దేశి ఇప్పుడు గజ సేనావతిచే, అత్యాదరముచే వర్ణింపబడుచున్న ది, £ 

రాజులకు [ప్రాయికముగా (5१ [5१ త్రవిషయములందు |పీతియుండును ; 
కనుక హారి పీతికె , (కొ_త్తకొ_్తగా వనృ_త్తము కల్ప్సింపబడునో, అది ఆయా 
దేశములననుసరించునది గనుక “చేశి యనబడును. 8 

285) త్రము, వెనుక ఏర్పడినది శా(స్త్రముఖమున శెలియదగును ; ముందు 
రాబోవునది శెలియుట సాధ్యముగాదు; కనుక ఇప్పుడు నడుచుదాని 
९ ८० ०९०४२९६ ०००० ది " వ | 4 

ఇప్పుడు భారతవర్శమున, _ వై వస్వతమన్వంతరకాలమున, కలియుగమున, 
4866 సంవత్సరములు గడచియుండగా, జగదానందకరమగు ఆనందనాము నంవ 

తృరమున, 

క్రీర్తిచం|దునిచే భూమండలమునకు ~ కలువలకు -- స్థిరముగా १5८33 

గలించువాడు, |పతాపమను సూర్య పభచే శ[తువుల మానసములనుడికించు 

వాడు, శ|తువుల [పాణవాయువులు [58 మకతెక్కి_న క త్రియను సర్బముగల 
వాడు, దానధారలచే కలికాలపు మెలనంతయు కడిగినవాడు, త్యాగమున కర్లుని, 
కామరగైెనువును, కల్పవ్భతుమును తిరస్కరించినవాడు, రూపమున, లావణ్యమున 

సౌభాగ్యమున, మన్యథుని సిగ్గువరిచినవాడు, నృ_త్తగీతవాశ్యమున విజ్ఞానమందలి 
రహాన్యత_త్త్వములను చక్కగా నెరిగినవాడు, మార్గఒచేశి భేదములనేర్పరచుటలో 

నేర్భరియైనవాడును, అయిన గణపతిభూపాలుఢథు మహోరాజులకధిరాజుగా 
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' గజసాధనిశకేనై తతి పరావ్భ_త్తం | పకీ 0.४5. | ( రావృ_త్తమ్-2) , 1 

మార్గ దేశీవిభాగస్య వివేచన విచక్షణే 

మహోరాజాధిరా జే౭న్మిన్ గణపత్యవనీశ్వరే, 10 

యాదెేశీ వ ठट 63 సా౭స్మాభిః కథ్యతే స్ఫుటమ్ 

నిరూవ్యశకే౭ధునా చేశ్యాం స్థానకాని యథా[క్రమమ్ hf 

తయోవింశతి దేశీసానకాని 
+ 

535 यो ०८50 పరావృ్భ త్తం ९ &ॐ० వృ షభాసనమ్ 

[వాహ 3 ॐ శె వాని గారుడం సంవాశాభిధమ్. 12 

5) పోతానతలం వరమానం కూ ర్మాననావ్వాయమ్ 

ఏకపార్శ్వగతం నంద్యావర్తావ్వా చతుర ॐ 1§: 

పాణిపార్భ్వగతాభిఖ్య మేకజానుగ(న?) తావ్వాయమ్ 
५54 పాదాఖ్యే నాగబంధాభిధం తతః 

సమేన విషమేనాథ ఖండేనోవపదేన చ 
యుక్తం నూచితయేశణేతి వింశతి స్త్రిభిరుత్తరా. क 

న్వభావస్థితో దేహో విత _స్తిమితమంతరమ్ 

९० | 25 4 సరలయోర్య[త సమపాదం తదుచ్య తే. (సమపాదమ్-!) 

బావోరభరంతర పార్ళ్వాభ్యాం యు కయో స్తిర్యగ[ 2). ठठ ०8 2] ~ ९ 

పాదయోర్య।త పారి 26० & 2 2००74355. ०433 छ ^ 
1, 

4 

పాదో పొదాంగదసానే న్య స్టికౌ జూతుకుంచికౌ : 
మిథః కనిషయా; शदिः య త్రతత్ స్వ సికం భవేత్ 

(2९ స్తీకమ్-లీ) క 

జానునీ యది ८2४ వ ( २) 2)8 ఫ్రతా[సో | వా)మహీత లే - ` 02९3 \ € 
> ~<. =< 9 रे ५८ స సో భా న 2, ० ) त ध వరిం! 95 ०) 23. నము. 
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నుండగా, లోకమున [పచారమందున్న చెకిని మేము న్ఫుటముగా తెల్పుదుము. 

(పకృతము చేశిస్థానకములు |కమముగా వివరింతుము. 

० (~ Ls ll 

ఇరువదిమూడు దేశిన్హానకములు 

సమపాదము, పరావ్భ_త్తము, 2९ 22७2539 వృ షథాసనము, బావహ్హ్మము, 

బె ష్షవము, శ వము, గారుడము, సంహాతము, పృష్టోతానతలము, వర్గ్ణమానము, 

కూ ర్మాసననము, ఏకపార్శ్వగతము, నంద్యావ_ర్తము, చతుర [శము, పాణిపార్శ్య 

గతము, పకజానుగ(న?)తము, పొర్భ్వ(పార్షి )విద్దము, ఏకపాదము, _నాగబం 

ధము, సమసూచి. - 22942 క్ — 88) యిరువదిమూడు 

చెశిస్థానకములు. 12, 18, 14, 15 

చేవాము స్వాభావికముగో నీఅబడియుండీ, అడుగులు. శెంతును  జేనెడు 

అంతరముతో సరళముగా నుండునది ड्ज्य ण्व. ` (సమపాదము--1) 16 

ఒకపాదముయొక్క_ 'వెలిపక్కతో శెండవదానిలో |ప్రక్క_ చేరునట్టు, అడు 
Ge Deve | & ल 

గులు అడ్డముగా చాచినప్పుడు ఒకదానీ చిటికెనవేలు, మరొకదాోని బొటన 

(వేలును, మడమలతో కలియుట, उछ) ई గజసొోధనికుడు (జాయన) 

చెప్పెను. (పరావృ _తము-2) 17 

అంచెలు ధరించుచోట్ల, స్వ_స్తికముగా కొంచెము ముడిచీన పొదములేర్చడి, 

పరస్పరము చిటికెన వేళ్ళు కలిసియుండుట న్వ_స్తికము. (స్వ_స్తీకము-కి) 1 8 

మోకాళ్ళు రెండును కలిసికాని, విడివడికాని నేలమీద సౌష్టవముతోనుండు 

నడి వృషభాసనము, | | (कष्य నము4) ` 1४ 
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సమస్థితస్య పాదన్య జానూత్సంగసమో౭. పరః 
కుంచితో గమనే తిమేత్ యత తవైవముచ్యశే. (శై ह 

పంచ మో౭ధాగరః 

స్థిత సే రకస गे ण्ठ సమ...జానుకో౭ పరః 

పృష్టతః కుంచితోత్ తిపోయ త తద్ | करप. 2 

(కూల) 
సమస్థితస్య పాదస్య పురతః కుం చితోమనాక్ 

తిర్యక్, వసారితో౭.న్యశ్స్చేద్ బుధా నదై పషవం 2538 20) 

। (వై వవమ్-6) 

స #4 

తలేనావస్థితో భూమౌ కుంచితశళ్చరణః పురః 

జానునా పృష్భతో౭న్యస్తుయ [ख తదారుడంవిదుః (గారుడమ్-ర) 28 

2253 ठे* ठ యదాత్వం[ఘోరః గ్గు ల్ఫా౭గుష్టా ० మిథోన్వి తె 

సంహతాఖ్యం తదా(పోక్షం పుష్పాంజలి श = 5 24 

(సంవాతమ్-9) 

సమః న్యా ద (గతః పొదోయదా౭. న్య 8 పృష్షత కతి खः 

స్పృష్ష శ్చేదంగు లీప్ఫష్ట 8 పృష్టో తానతలంతదా 

((పృష్టోతానతలమ్-- 10 ) 

పారి నా. సంగత; పారి ౩ పొడా తిర్య్భజ్బ్భ్మఖౌ యదా व 
६9 अ 

విధీయ(యం?):తె తదా, వళ్ల మానాఖ్యం , పరికీ ర్లి తమ - „^ 

| ( వరమానమ్=1 1 ) 

జాన్వశథ్యంతర గ్రుల్ఫాభ్య్యాం పృష్టతో౭.0|ఘిః న్పృశేన్మహీమ్ ౯. 
అన్యః కుంచితభానుశ్చెత్ పురః కూ రా సనం తడా म, 4 ie 

(కూ ర్మాసనమ్-- 1 2) 

४ స ७: न्ट చచ మ పా స్య WE क | त» {` = 4 a అభగ్టారే సవ 2256 సరః [వరః] తిర్యజృనాక్ పునః | వురఃః मा 

స( స్వః) పాళ్ళా థి ముఖ శ रे ठे १८) ९80 తదా. 

(ఏకపార్ళ్వగతమ్.... 18 ) 



ॐ -అధా రయ 29553.) 

నిలబడిన 23394०8) మోకాలికి సరిగా. కెండవకాలి మోకాలుండు నట్టు ముడిచి 

వెనుక కెత్తుట | छ पप: क ( ([బాహ్మాము_క్) 20 

Wl 

ఒకపాదము గమస్థితిలోనుండగా , రెండవది కొంచెముగాముడిచి, ఆడ్డముగా 

ముందుసాగుట > 2455598 బుధులందురు. (వై ప్ష్లవము_ర) 21 

+ 
॥ $ 

a 

సమస్లితియందున్న ొకపాదము మోకాలివదికి, ముడిచిన యింకోక 
పాదము సాగించి, నడచుట శే వము | (శైవము?) 99 

ఒకపాదమును ముడిచి ముందర అరకాలిసె నేలమీద ్హమోపవలెను ౩ ఇంకోక 

` పాదము వెనుక, మోకాలినీ మోపనగును ; ఇది గారుడము. ८8 

श డ్ (గాఠతుడము-రి) 

సమపాదస్థా నకమున పాదముల చీలమండలును, బొట న| వేళ్ళును ఒండొంటితో 

కలిసియుండుట, సంవాతము ; ఇది పుష్పాంజలి యిచ్చుటకు. 24 

(సంహాత ము9) 
' TES ' eae 91 అభ “he re न 

{् ముందర ఒకపాదము _ నమసితమెయుండగా,. రెండవది. వెనుక (వెళ్ళ కుద 

నిలుచుట పృష్టో తానతలమగును ४ (పృష్టో తానతలము_ 10) 25 

RAP 

५“ 

అడుగులు అడముగా 2262598 మడమ చేరునటు చేసినచో అదీ వరమాన 
न, म 

५ ५ 

మనబడును.. ३ | । (వర్లమానము.11) 26 

pe 
1 

ఒకకాలి మోకాలి |క్రిందిభాగము, , చీలమండతో వెనుక[వక్క_ నేలను తాకు 

చుండగా ఇంకొకటి ముడిగిన, మోకోలితో ముందు పక్క-నుండుట కూ ర్మాసనము 

re Fey (కూర్మాసనము._12) 27 
५ 

ఒకసమపాదమునకు సమీపమున. वणक, ,ఇూాచుకయడ్రముగా. తన 
fa 

६४ ్యకు తిరిగి యుండినచో, ..అది तीनि न స్వం 28 

( వకపా ర్భపగతము- 18 ) 



268 పంచ మోా౭. ఢా శో 

వర్షమానన్య చరణా వికశివా షడ్కిరంగులై 8 
+, యా a 

వితసా 8 వా సమాఖాాతం నంద్యావర్తాభఖిధం తదా. 729 

(నంద్యావ_్తమ్-1 4) 

` అనె 6 యడి పారీ (8 పో 9 )సాదష్టాదశ భి రంగులై | 

€ జః 3 
तण ® 2 దా ^ धि | ९१0 त०९) ( ९ ) మీతం ५० ०९८४0 త {29 ॐ “ 

(२०८ [४ॐ5--18) 

అంతః బార్భం సమస్యాం_భుః మధ్య౭2న్యః వారి నా స్ఫృశేత్ 

స్వపార్భా్యాథభిముఖ 2.5 ठे పార్భ్వగతాభిధమ్ 84 

(> పార్ళ్యగతమ్ 16) 

య|త केक గ (ఖేనై_?) వ + ~ 

'చతురంగుల మానేన కించిత్ 8०0.2र्खक्च ०5०58. 

ఏకజానునశం తశ్స్యాదితి. చేశీవిథోపిదుః, _(పకజూనునతమ్-. 17): జి 

కించిత్ పార్శ్వముఖస్వాం | 328 పారి మన్యన్య యోజయేత్ 
६2 Mite - 

అంగు షెన యదా [పో &० పారి విదాభఖిధము తదా “wg 

(పార్తి విదహమ్=1 8) 

¢ పాదస్య జా సుని బావ్యాఫార్శ్యతః ९ 

అన్యస్తు छर्म क) సంలగ్నో జానుకుంచితః ए 

స్థానకం య छक తద్ జ్ఞై రేకపాదముదీరితమ్ (వకపాదమ్..19) 84 

52 0202? (त्व ००९९) 0८68 {2९२ పుణె "తల 

(నాగబంధః-20) 

a థి పూజా? నిరం [दि ప కరట్రిజరౌ” 

తిర్యక్ |ప్రసారికా యశో 'శతుసూచి తదుచ్యశే: (సమమూచో.& కక 
* అ 
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వర్ణమానస్థానకమున అడుగులు, ఆరుగాని, పం! డెండుగాని, అంగుళముల 
యంతరము గలిగి విడివడియున్న చే నంద్యావ_ర్హమగును, 29 

(म ( నంద్యావ ८51 4) 

७० तठ మడమల నడిమియంతరము పదుచనెనిమిదియంగుళము 
లుండినచో, అది చతుర శమని బుధులందురు. (చతుర|శము.. 5) 80 

ఒక సమపాదము లోపలిపక్క_ నడిమిభాగమును, జఇంకొకకాలు మడమతో 
खण, తన|పక్క_ మొగముగానుండుట, + 91 

( = ४.९१] 6 ) 

ఒకకాలి మడమ ఇంకొకకాలి | పక్క_మొగమై, నాలుగంగుళముల మెడముతో 
విడివడి, ఇంచుక ముడిచిన మోకాలితో నిలిచినప్పుడు, అది వకజానునతమగునని 
చేశిపండితులందురు. (ఏకజా నునతము1 7) 3 

కొంచెముగా |పక్క_మొగమైన యొకకాలి మడమతో, ఇంకొకకాలియంగుష్ష 
మును కూర్చుట కర రు! 8) 88 

ध ^” † 

సమస్థీతియం దున్న ఒకకాలి “మోకాలి వెలి పక్క , రెండవకాలు. ముడిచిన 

'మోకాలివెలి|వక్కతో చేరుట యేకపాదమందురు. (వఏకపాదము-19) 84 

కూర్చున్నపుడు ముడుచుకొన్న రెడమకాలి తొడపీంద, డవకాలి 
పిక్క_ను చెట్టునది సనాగజ్లంథ్రమగును. . . . (శాగబంథము--20) 88 

అ 

1 అ ह । र = न न + $~ ४ ख श a „+ 9 
१ “dg pn ह, 

| మడమలు, జంఘలు, తొఢలుమ -.సందుతేక్కో నేతకు కో కదునట్లు' ఇడ్డముగా 
కాళ్ళు బాచుట సమసూచియనబడును. (సమనూచి21 86 
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_ సమనూచివచదేకాం| ఘిర| గతః స్వాత్ |పసారితః 

అపరః పృష్టతో జానుగుల్ఫాభా్యం స్పృష్టకుట్టమః 

న్వేనాభథ్యంతరపాూర్మ్వేన యస్మిన్ విషమసూచి తత్, 

` (విషమసూచి-22ి) 
1. + ८ 1 ~ # ~ FE 

సమసూచిని. చేచేకః 1  , ~ 

ఉన్ఫుఖీభూతజానుః స్యాత్ ఖండసూచి స్మృతం తదా, 

( ఖండనూచి.28ి) 

ps తు తిక రకణాని 
య ह „^ १ f 

_ నం|పళ్త్యుళ్లుషుతిపూ ర్వాణి కరణాని (४ చత్మ పే 

అంచితం క" © 86 "ठ ९25००२७० ఛి ంచితమ్. 
a. 

త nen ॐ 
ఏకపాదాంచితం కే తాంచితం స్యరధాంతపూర్వకమ్ 

be 
అంచితం లోహాడీపూర్వ్ణ మంచితం దండపూర్వకమ్ 

‡ त भ ॥ ने DURE oF 

» 
५ wf 

र ^. 
hee wir 

(పణామాంచితకం లంకాదాహాంచి తనమా వ్యాయమ్ 

[థర తపాదాం చితాంగుషబంధపూ ర్యాంచితా $ 
च ज क, क (4 3 

“ न्प ~ गुन न {= ” అ 
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ఒకకాలితో అంచితము చేయుట, యేకపాదాంచితము. = 50 

(పకపాదాం చీతము--శీ) 

అంచి తకరణమునకు మొదటను, కడపటను, ఉత్క_టికాననమును |గహించినచో 
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సమపాదమున అంచితముచేసిన మీద, దండమువలె |పణామము . చేయుట 
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ఒకకాలిని చుట్టును (82, దానియరకాలిని ఇంకొకకాలిపిక్క_నడిమికి చేర్చి, 

అంచితముచెేసి, -20 ९8 మూపురములతో నేలను కౌగిలించి, పాదములను విడదీసి, 

१०९ ఆడించుచుండుట |భాంతపదాంచితము. ( | क ००९८ ०० చితము__10) 56,57 

(పాఠము కళ్ళలము ध తాత్సర్యము ను న్ఫురింపలేదు. నాట్యశాస్త్ర రత్నా 

కర - భరతకోశములలో ఈ కణరము పరి| గహింపబడలేదు.) . ~ 58 

(అంగుష్టబ ంధాంచితము-_1 1 ) 

అంజలిని వెనుక వెన్నెముక నడిమికి పట్టి, మొగమె_త్తి, అంచితము చేయు 

నది, బలిబంధాంచితమందురు ; గజదంతవా_స్హమును ముందుగడ పట్టి, దీనిని 

చేయవలెనని ఇతరులన్నారు (బలిబంధాం చితము_ 12) 59 
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అలగ లక్షణమ్ 

ఉత్ల్చుత్యావాజ్ముఖో వ్యోమ్ని వివృత్యా|7పతన్ భువి 

ఉత్క_టాసనమాదధ్యాతి య|తెదమలగం మతమ్. (అలగమ్-1ర) 

కూర్మాలగం తదేవ స్యాదం'ే కూ ర్మాసనం తక 
( క్రూ రాల గమ్-_1 6) 

యద్యంశతే౭. సోరర్ష్వపాదాభ్యాం 28 अ णए ०९९१० భవేత్ 

(&ए ०९९5) ॥ 7 
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కుర్యా చ్చేదలగస్యాం తే తదా స్వాదంతరాలగమ్ 

(అంత రాలగమ్1 8) 

లోహడీలక్షణమ్ 

` १५ ఎత సమపాదనః తిర్భగావ ర్దిత తిక ४ 
౧m 

పరాజ్భుఖః పశేద్య|త లోహాడిీ ठे 3 (कर. (లోవాడీ-1 9) ~~ 

వసా [मे :९ 25०० | ఘభ్యాం ४०) తా క రరిలోవాడీ 

(క ర్హరిలోహాడి-20) 

తోవాడ్య్యాద్యంతయోః పాదౌ సమౌ స్వ్తీకతాం గతౌ 

(కమాచ్చేత్ 5 दु. 8 [9१९ సమక ర్రరిలోహాడి 

. | (సమక ర్హరిలోవాడీ-21) 

శుదా యా లోహాడీ వ గజదంతెన సంయుతా 

అయన్ (పకీ రఆా "బాహారిబ్బం ధాద్యాలో :5०& తదా 

(భాహుబధంలో హొడి22) 

కాయస్య చ[కవ(ద్భాంత్యా తిర్యక్ చేత్ (६) పార్శ్వతః క్భతా 

లోహాడీయది సా | 8७२ నర్హకై 9 | ४७.5०८ 

(చి |తలోవాడి2లి) 
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€ © ९ అతణము 

క్రిదిమొగమై మీదికెగిరి, విడివడిన యంగములతో ముందు[పక్క_ = थ 

పడుచు, ఉత్కటాసనము చేయుట, అలగము. (అలగము.1క్) 62 

అదె కూ ర్మాసనముతో ముగించుట కూర్మాలగమగును. 68 

( కూర్మాల Ml 6) 

అదే తుదలో మీదికె_త్తి నిలిచినచో ఊ-ర్వాలగము 64 

(ఊర్యాలగము_ 17 ) 

అలగము తుదలో ఎదను దృఢముగా మీది'కె త్తి, శిరన్సును పిక్క_లచెంత 
నిలుపుట, అంతరాలగము. (అంతరాలగము._1రి) 65 

లోవాడిలకణ ము 

సమపాదమందు నిలిచి, మీదికెగసి, |తికమును అడ్డముగా (తిప్పి, వెనుక 

మొగమె పడుట లోవాడి యనబిడును. (తోవాడి= 19) 66 

అబే స్వ స్తికపాదములత్రో చేయుట క ర్రరిలోవాడి. (క _ర్లరిలోవాడి.20) 67 

లోవాడికి మొదటను కడపటను, నమపాదములు |కోమముగా స్వ స్తికవరుచుట, 

సమక _ర్హరిలోహాడియని న_ర్హకులందురు. = (సమక _ర్షరిలోహాడి_21) 68 

శుదమె న లోవాడిని గజధంతవా నములతో చేయుట బాహుబంధలోవాడి 

యగును. | (జాహుబంధలో హాడి22) 69 

చేవామును చ [డమువలె [శి 2) అడ్డముగా [పక్క లోశేయు లోహాడి 

చితలోవాడియని న_ర్తక్షులు చెప్పుదు! (చిక్రలోవాడి_2క్సి 70 
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కాం [४ 8 కాయం? స్యాచ్చేచేకాం | १०९२ వాడీ मृ 

(వకపాదలో హాడీ 24) 

లోవాడీ చేచ్చతుక్షక్కం స్యాత్ చతుర్ముఖలోవాడీ 

( చతు రు ఖలోవాడీ.లిర్ ) 

దర్పనరణ లక్షణమ్ 

వసరం? వారి 0 ~ ` ४ 
తత్వార్భ్వదిశి కాయస్య తిర్యక్ స్యాచ్చ కవ[ద్భమః । 78 

యస్మిన్నంశే 2068 ये १९३8 (త్య [శః స్వస్థా నమాచరేత్_. क 

४९८.) ८९9० నామ న్ఫ్భ కర పరికీ రితమ్. _(దర్పసరణమ్26). शु 

తస్యాం శే జలశాయోవ क 4०:48 रे ९२ £ 

అయుడాతదా సమాఖ్యాతం శయనం జలపూర్వకమ్. पृष्ठ 

( జలశయ నము2 7) 

విధాయ కరణం దర్పనరణం నాగబంధవత్ s 

య తాసీత తదా[పో కం నాగబంధాభిధం బుధె 8 (నాగబంధః28) 76. 

కపాల స్పర్భమాహు సత్ కురుతే య| తన ९58 

లోహాడీమలగం 8८०९ ५०) శన్ఫ్మూర్నా మహీం మనాక్ | 

కపాలచూర్భ మిత్యు_క్షం యదనై 6 5 శోభనమ్ TT 

र (కపాలస్పక్శ్ళనమి2౪) 

కపాలస్సర్శనం యత ८०८९2 లగసంభవమ్ 

లంతరాలగవాన్ తొ్టేక్ వ్యంకేలం తదుదీరితమ్ £ 
నతపృష్టా భీధానం తు" కేచిదెతక్ పచత్షశే 

ఆస్కాుర్వి షమ ఖండాఖ్యసూచినీ చొ (ख కేచన 

००६8६ గద తు సూ $ త్ है Wig 01 

త ईः నూచ్యంశకమిళ్యు క్షం కరణర న్య -త్తకోవీద్రేః, 

( సూచ్య౭తమ్కీ 1) 
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దేవాము ఏకపాదస్థానముననుండినచో, ఏకపాదలోహాడి యగును. 71 
(వకపాదలోవాడి_24) 

నాల్పుదిక్కు.లను లోవాడిఛేయుట,.. చతుర్ముఖలోహాడి.. _ ..... 72 

(ठकः లోవొడి_ 25 ) 

దర్ప 6 99९ ॐ 9559 

= ००००6, ఒకపాదము |स శముగా, "| ప్రక్క- మొగముచెసి, 
° 69 థి 

ఆ|పక్క_నే అడ్డముగా చ|కమువలె చెవాము 8८214282, ముగింపున ' ఇంకొక 

పాదము (త్య|శముగా, న్వస్థానము చేరునట్లు తీర్చుట, దర్పసరణమని 59. 

లందురు (దర్పనరణము-26) 78, 74 

దర్పసరణము తుదిలో,... నీటిమీద పరున్నట్లు నేలమీద పరుండుట, _జలశయన 

మనబడును (జలశయనము-27) {6 

¦ దర్పసరణముణేసి, నాగబంధముతో కూర్చుండుట, నాగబంధమని । బుధులు 

చెప్పుదురు | (నాగబంధము-=2రి) 76 

లోవహాడినిశచేసి అలగమును 20602), తలతో... నేలను న రకుడు తాకినచో, అడి 

క పాలస్సర్శ్భమందురు ; కొందరు దీనిని కపాలచూరమని >© ̀  #-88; అది జాగు 

గాదు కర ~ (కపాలస్సర్శ ము-29 ) 77 

"^ र ~ 

అలగమునుండి పుటిన కపాలస్సర్శ్భమును చేయుచు, అంతరాలగముతో 

నుండుట, వ్యంకోలము కొందరు దీనిని నతపృష్షమని 5686. 78 

ai ie, ४4 క ` ~ ` (వ్యంకోలము-కి0) 

ఇక్కడ కొందరు 22424. సూచి, ఖండనూచి యను శెంటిని చెప్పుదురు. ఏయే 

కరణము ముగించునప్పుడు, నూచిని చేర్తురో, ఆయా కరణములన్ని యు 

నూచ్యంతములేయని నృ_శ్హకోవిదులందురు. ' (నూచ్యంతము_శి 1) 79 

। ष _ 
Ca 
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ते ° కరణస్యాంతే ఉతానః శయితఃకి తౌ 

- ~ నితంబోన్న మనాన్మధ్యం యస్మిన్నావరర్య వామతః. 8 

[తన్యత్స్యకరణం 8१ ० | మత్స్యవత్ పరివ_ర్హనాత్. 81 

(మత్స్యకరణమ్-లి2) 

(భమరీలతణమ్ 

ठ రంతర్భహిశ్ళ|[త తిరిపొతాలగోచిశకై ॥ 

విద్యుశ్చ[క శిరోవా_్హకుంచితాంగై 8 విశేషితాః 
[తయోచళ [భమర్యః స్యుః తాసాం లక్షణము చ్యతే : 

సముత్కీ సేన పాదేన భుజంగ|తాసితాం| ఘివత్ 

వామేన దతిణావర్త వామావర్త పరేణచ, 

శరీరం [कष వెగార్ (తయ।భాంత్యా ८२००5 | १ | 

। ००४ ర్భమరికా భ్యేయం ; అస్వాఏవ విపర్య యాతి. 

జావ్యా| భమరికా[పోక్తా ; విశేషః కింత్వయం పునః, 

స్పిజాం|దుతపాొర్థ్యాయం[ ?]*ద్విగుణోేనాం| ఘీణా[భమః., Wea Lea 
య్మా(వ్రదకిణతే | ఖాంతిర| పదక్షిణతశ్చయా 

తశామంత (८9०6० చావా |భమరీంచపే ఏదుః, 

(అంత |ర్భమరీ, చావ్యా| భమరీచ- 1 i 2) 

జకటిన్నర శోకము లు వము. వేముభూపాలుని సంగీత చూడామణి లతణమేళో కక్ 
(క 11 వూ.ర్తి చేయవచ్చును... 

_అరతే సముత్సుతిం కృత్వా పాదోలాలనయాకణాదు తి-షేత్ ^ 

(చూ. మా, శా. కృ. కవిగారి భరతకోశమున 'మత్స్యికళణము".) 

2. % उच्च ఫార్జ్యాయం” అని పాఠముండునా ? ఈ |భమరికి ఇంత వివర్షణక్షష్ల 

ఇతరులు చేయలేదు. ఇక్కడ పాళము అసన్సష్షము. 
ఠి 
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ఏదై నను కరణముచేసి, తుదలో उड = त-क పరుండి, నితంబమును 

2 उ &, నడుము ఎడమ]పక్కకు వాల్చి, చేవవలె పరివర్తించి, కడపట 

మీదిశెగసి, పాదములసాడించి, వెంటనే లేచి నిలుచుట, మళ్స్యకరణము. 

(మత్స్యక రణము_శి2) 80, 81 

[ॐ 28 ॐ 99 ॐ 

९० | ర్భమరి, ॐ ० एद >36, ఛత|భమరి, తిరిప| భమరి, ఓతా|భమరి, 

అలగ| భమరి, ఉచిత|భమరి, విద్యు|ద్భమరి, చ|క్ర|భమరి, శిరో | భమరి, వాస్త 

శ్రమరి, కుంచిత| భమరి, అంగ [क 2398, _ ఇట్లు (భమరులు పదుమూడు ; వాని 

లక్షణమును చెప్పుదుము. 8 

ఎడమకాలిని భుజంగ] తాసితచారియందువలె తీర్చి, మీదికె త్తి, 'శకుడినుండి 

యెడమకు వేగముగా చేవామును. త్రిపుట, అంత|ర్భమరి యనబడును ; దీనినే 

మార్చిచేయుట చావ్యా[భమరి యనబడును; కాని కొంత విశేషము గలదు 

బావ్యా|భమరియందు మడమతో పిరుదులు తాకునట్టు కాలు మడిచి, తిరుగ 

వలయును. (?) “~ ` 88, 84, 88 

(పదకిణముగా ` 8605, అంత ర్భమరియనీ; | అఆ పదితీణవటుగో. తిరిగిన, 

छ భమరియని ఇతరులస్నారు.- (అంత్యృకృముకి, జాతా భతుశ=1; 2) 86 
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-(కృతోత్సుతిర్వామపాదతలేన తు ముహురురహుక ` 
' తాడయన్, దతిణస్యోరుం యత్ర (థామ్యేత్ |పదకిణమ్, 

పంచ మా౭ ధ్యాంయ్లః 

'విష్ణు|కాంతవదుత్కిప్య వామాం|ఘీః 52028 పునః 

పతనోత్సతనై_రనై 8 పాదన్య |[భమణం జవాత్ 

య|తా (పదకిణం కుర్యాత్ సాఛ ५ [భమరీ మతా. ( ఛ [త (భమరీ--ల. 87 

కుంచితం పాదముతివ్య పాశళ్ళ్వేనాతివ్య పృషవ్షతః 

అన్యాం|ఘ్రా న్వస్తికం కృత్వా శరీరం [భామ యేద్యదా, 88 

_తీర్యక్ చేత్ దండపజాభ్యాం యశథాస్యాతి న్వ_స్తికచ్యుతిః 

తిరిప థమరీశ్య పూ తదా తద్ 309 గద్యశే, 89 . 

=> २१०९०००० छ ०९९) జానునోః స్వ _స్టికం|భమేత్ 

పూర్వవద్య।త సా| పోక్తా (२0७२१) తిరిష భమరీ పునః, 

(86 | భమరీ-4) ^ 

॥ , 1 

£, छए భమరికా చేయం న్భ _త్తవిద్భిరుదాహశతా, (ఓతా|భమరీ-ర) {| 

నమనోన్నమనై 8 పూర్వకాయస్య &.8 05 

५७.८०० [పనృతం పాదం ముహుః కుర్వన్ [దుతం | భమన్ 
తిరక్సీనౌ(నో) क त [ख సా౭.లగ| భమరీ మతా, (అలగ|భమరీ-6) 9४ 

మీకాఖుసా న ४५ © రా ४ 2 మె విశా भ 5.३ తిష్టున్ తిర్యక్ న్ ల్లా అనై 9 స(|క?)మైః 

యుగపడ్డండపజాభ్యాం వామవా द కుం లిఖన్. “98, 

ముహుః [పదకీణం కుర్వన్ ఛురితం త్యరితం యదా 

మండలేన పరి భా మ్యేదుచితభమరీ తదా. (ఉచిత భమరీ-7) 94 

ద ము 
1. ఈ శోకపాఠము కలుషితము, 

2. ఓతా[భమరి లక్షణము మూల|[గంథమున లోపించినది. అదిలేనిచో నం|డెండే 
(భమరీ భేదములగును ; మొదలు నిర్రేశించినట్లు 5५ మూడు కావు. కనుక ఈ 

లకుణళ్ణాకము చేమభూవతి ता 
యె_త్తీచూపినది ४ । 
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22४ [ ७ ००००29०० ठं ఎడమకాలు కుంచిత మె యయుండగా, ఇంకొకపాదము 

పతనోత్సతనములతో వేగముగా, అ| పదషిణముగా, ` తిరుగుట (१) ఛత్ర భమరి 

యగును. = ८ ` (ఛ| ४326-8) 8 

కుంచిత్సమెన పాదమునె_త్తి, (పక్కనుండి వెనుకకు వీచి, యింకొకపాదము 

మీద స్వ_స్టికపరిచి, అడ్డముగా దండపత్షహ_స్హములతో స్వ స్తికము విడిపోవునట్లు 

శరీరమును | త్రిప్పృవలయును. అది తిరిషభమరి యందురు. 68, 89 

మరియు, మీదికెగసి మోకాళ్ళను २९ _స్తికముగాచేసి, వూర్యమువలెనే తిరుగ 

వలెను. అదియు 865 [क 506 యనబడును, (తిరిప| భమరి.4&) 80 

[ఉత్లుతిచేసి, యెడమయరకాలిచే కుడికాలితొడను మాటిమాటికి తటుచు 

| (పదకిణముగా తీరుగవలయును. దాని న్భ తజబాులు ०४ (258 యందురు ] 9 1 

[ఓత|భమరి-్ | 

శరీరము పూర్వభాగమును, నేలను తాకకుండ వంచుచు ఎత్తుచు, కుడికాలు 
పలుమారు చాచుచు, |దుతముగా తిరుగుచు, (పక్కకు నిలువవలెను ; ఇది 
అలగ।| భమరి. (అలగ| భమరి-6) 92 

| వై_శాఖస్థానకమున నిలిచి, అడుగులు చక్కగా' మీదికే త్తి, అడ్డముగా 

నాడించుచు, దండపక్షహా.స్తములతో, ఏకకాలముందు ఎడమచేతితో శేలను 

తాకుచు, మాటిమాటికి |పదకిణముగా ఛురితము (४) చేయుచు, వేగముగా 

మండలాకారముగా చుటవలయును. 86 ఉచిత| భమరి ४३, 94 

त (ఉచిత|భమరి-7) 
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విద్యు [ద్భాంతాం ముహుః కుర్వన్ దతిణానాం (ఘీణా యదా 

[२७९०० పర్మి భామ్యేత్ (సాద్ విద్యు దృమరీ తదా १) 

(విద్యు దృమరీ-6) 

(ष 8 ఖం డనూచ్యాాఖ్య వామ స్యా | +र తు 

మహీతలమవష్ట భ్య ద&ిణం చరణంపునః 

చ్మకవద్, భ్రమయేద్య[త సా చ|క్ర[భమరీ భవేత్.) (చక్ర భమరీ-ి), मि 

(మ_స్తకేన మహీభాగే ९ త్యాథ చరణ ద్వయమ్ 

ఊ ర్లీ 35986 యదా తిర్యక్ పరి భమణమా చశేత. 97 

తదా శిరో|భమరికా కథితా నృ _త్తకోవిదై 8 ; pe 
అధవా నిశ్చలం తిష్షన్ |భమయేతి కేవలంఠిరః., 98 

షా * తో త్వరితం పాణియుగలం |భ్రమితోత్సు छम 
ఫ్ర క రో 28. | పషాపి కథి తర్ ద్ఞైః శిర భమరికేతిచ). = (96 |భమరీ-10) మ్ల, 

"2592562 స్తత ८8८९० 8245 వ్యోమ ముఖ (కమః 

అపసవ్యం |భమేద్య|త సొ హా_న్హ భమరీ భవేక్ 400, 

(హ స్త భమరీ=-1 1) 

చత (ఛ|త?) (భమరికాం కుర్యాద్ భుజంగ [ख परक ०० [ ఘిణా — 

యదావిద్భిః సమాఖాతా కుం చిత భమరీ తదా ५९। 

| ( కుంచిత భమరీ- 192) 

సమ్లపాదే సితఃస్తానే మధ్యస్య వలనాద్ భృశమ్ 

| .పరితో| భామయేత్తూర్ధం పూర్ణకాయం కరాదధత్ 102: 

ర. | 

1. (వాత [పతితో చ|క్ర[భమరి _ శిరో భమరుల లతణము లు వము. అందుకే ' 
సంగీత రశ్నాకరమందలి శోకములను పరిష్కు ర సూచించిరి. వేమభూపాలునీ 
సంగీతచింతామణిలోని చై ళ్లోకములు, _వివరములెక్కువగలవి కనుక 
ఇందుద్ధరింపబడినవి. వేమభూపతి జాయసేనానిని |పాయికముగ అనుసరిరచో 
వాడుగూడ. వీనిని భఠళతకోశమునుండి (గహించితిని 
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కుడికాలిచే పలుమారు విద్యు[చాఫాంతచారి చేయుచు | పధటిణాముగా తిరుగుట 

విద్యు[ద్భమరి యగును. (విద్యు చ్భమశరి-5) 95 

म 

ॐ 

(ఖండసూచి స్థానకమందుండి యెడమ యరకాలి తుదతో "వేలను పట్టుకొని, 

కుడికాలిని చ| కమువలె (త్రిపుట, చ|క| భమరియగును. (చక్రశ్రమరి-౪} 96 

(నేలమీద తలమోపి నిలిచి, => కాళ్ళు రెండును మీదికె క్తి, అడ్డముగా 

|తిప్పుట శిరో[భమరియని నృ_త్తకోవిదులందురు. 

లేదా, కదలకుండ నిలిచి, శిరన్సు మాత్రము, విండుగా వికసించిన, తామర 
పూలవలె, తిరుగుచున్న చేతులతో వేగముగా|తిపుటగూడ శిరో|భమరియని 

యెరిగినవారందురు. ) (శరో| భమ 10). 97, 98, 99 

ఎడమ యరశెేతిని నేలమీదమోపి,. కాళ్ళు 268 ˆ చాచి ఆవదతీణముగా 

శ్రమించుట వా స్హభమరియగును. /  .(వాశ్షభమక1[) ` 100 

భుజంగ | తాసితపాదము త్రో చి|త (फ (త్ (> చెయోకనది, కుంచిత 

(భమరియని పండితులందురు. (కుంచిత[భమరి-12) 101 

సమపాదస్థానమందధుండి + నడుము నెక్కుువగా (పక గాకు (తిప్పి + 60625 

१ पु [పయో గానుసారముగా వ్యవన్గలేక షట్టుచు, చేవాముమీదిభాగమును 
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। [వయో గవళగాదండపణా कण వ వ్య వ 9 తె 

కేవలా గనికాళ్చ[ £| 1 స్యురన్యాసాం సంకరా ని థః, 

1... , 

అం न. ८25२8 ७९९७ छ ంతరాలగాః 

యస్యామభిహితా తద్ జ్ఞైరంగ| భమరి'కేతిసా. (అంగ|భ్రమరీ-18) 440 Ew 

చకాం గతా శిరోవా_స్ట తిరిపచ్చ[తకుంచి తై 8 
a భవంతు (కష్ట) భ్రమర్యః కేవలా ఇమే (००४१). 104: 

भक 

&० छ पू) 96९ 7 8 విద్యుదుచితాభ్యాంతు 4004329 छ ०8 

పంచానాం వా చతసృణాం మి|శాణాము(| శణాదు ?)భయోరపి 

(భమర్యః నం|భమం (భవం?) త్వన్యాః[కమ వ్యు[త్మమ 'భేదతః 

శతాని స 2224238) AEA [२० చతురై 8६९ क 8 
जि A) 

తథా౭.ం౦తరాలగా छग అలగాంతర్భహిర్గ తాః, fn 

బావ్యోంతరాలగా శై 29299९67 జాహ్యాకాంతరా 8 i 

(£ 
కమ (తే తా వ ©| 258 | :5 = | ప + 
pm వ్యు గ్రామ ¢ (९ ९४९5 షన్? |నవశేః పరాః ५ దవడ! 

నచాస్మా్యాథిః స్ఫుటం గీతరత్నావల్యా 0 |పపంచితః ; 

नै > 
శ , ल 

(భ్రమర స్త ద్వదధన్యా శ్చ క ల్స వీయా ( 8४ ) పథా మునా . 

ఏతాసామపి విజ్టేయః |పస్తారః కూటతానవత్ 

५ 
४ 8 । ५ + + भ ॥॥ ^ ५ 

# » a చో 
3 wea hg re SS श $ భో ५ ५ 1 ¢ Cr మ 9 

कन्त 1 

ఇతి 

Pre a J f 
a" + ६५ 

नत ठर నృ_త్తరఆ్నోవలాగ్థం ~, 9 
చెశీసానక కరణ! భమరీలతణం నామ పంచ మో౭ ధ్యాయః 

ద స్థ మన్శ్మవోరాజాధిరాజ గణపతి దేవగజసొధనిక 

। न कव ~ श ee 

ks 'గుణితా 8* అని నందిగ్గముగా పరి ४.९ నూచించిన నవరణ 
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వేగముగా చుట్టూర త్రిపుట అంగ|భ్రమరి. _(అంగ|భమరి-18) 108, 108 

చ|కభమరి అంగ [ భమరి ఓతా|భమరి శిరో| భమరి వా న్హభమరి తీరిప 

[२०6 ఛత్ర భమరి కుం చిత| భమరి-ఈ యెనిమిదడిమా| తము శుదమెనవి. 104 
५ 

అంత।| ర్భమరి బాహ్యా భమరి, అలగ|భమరి విద్యుద్ |భ్రమరి ఉచిత | భమరి._ 

ఈ యెదుజఇతర| భమరుల అనో నసంకోరముచే ఏర్ప్చడినవంే ˆ ` 105 

य 

"2 20९83 ॐ ̂4९© | 5०९८९ ఐదో, నాలుగో కలిపి, వరునగాను. వరున 

తప్పించియు, విచితముగా చతురులై నవారు చేయునవి, యేడునూర్లయరువది 

భేదములగును.! క 106 

(101, 106, శ్లేకములందలి అలగ। పస్తారపద్దతి నాకు స్సుటముకాదు. 

మూలపాఠముగూడ సరిగానున్నట్లు తోపదు) 107, 108 

ఈ |భమరుల |పస్తారము, కూటతానముల |పస్తారమువలె నే "| గహ్లొంపదగినడి; 

దానిని మేము “గీతరత్నావళి'యందు వివరించితిమి. 109 

ఇది 9 

५ మన్శవోరాజా ధిరాజ గణపతిచేవుని గజసాధనికుడగు 

జాయ సనాని రచించిన र) త్రరత్నా వళియందు ` 

దేశీస్థానక కరణ |భమరీలక్షణమను 

ఐదవయ ధాగాయము 

1. శశాని స मुम అనుమాటకు నూటయరువది యేడు( 187) అని 56 
'భావించినయర్థము, . (३९४ వు. 188) 
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పాదాన్ షోడ శసంఖ్యాకాన్ కథయా ్హమో౭_ధునా 

సరికః (కౌ 2) స్టా_్తికోల్లాలౌ స్ఫురఠికా౭ర్లపురా 3 

రా ५५ దో మా ए తా ९५ छण) दण పు ९4 వేష్ట तऽद ఖు త్వా౭_ర్జ స్థలి థభిథా, 

పావృతః పృష్టతః 2.5 లతాతెబో నికుటకః 
+ १२ © ©.) 

५८५८. క్రో 9 ४ పూ ల క్ర సమస్థ్రలిత (ఉ ) తప ఇతే ౦ లక్ష్మ థ్యశే. 

= 4 
* 

హోడశచేశీపాదాః 

పురన్సరో ८९ ठठे०ण ठ పొదశ్చేత్ సరికా सखः (సరికా-1 ) 

స్వ _స్తికః న్వ_స్తికాకారధారిణోః పాదయోర్యతః. (స్వ_స్టీకః--2) 

ज లొనసన 18 నముణా నరో తో లా ह ఉళల్లాసనం [न ० [3868 య(తొల్లాలః కథ్యతే ( ఉలాలః a 

పద్భా్యామంగులి పృమేన పార్వ యోః పృష్టతో౭. | గతః 

య్య్మతోద్ వృ తేన పాదేన 5 र నికుట్య'తే 

ఉద్ వృ_త్తశ్చరితో [శ్చరణో]2.నోగ౭ర్లపురాటీ సాథిధీయశే. 

( అర పురాటీ-ర5 ) 

కుటనం మిథః పదో న్రముద్వ్ద్భ తాభ్యాం పురాటీకా (పురాటీ= 

వెస్టనం తద్వదన్యస్య పదేనై కేన कुर. (వేవ్షనమ్ < T) 



ఇక @ © ॐ 9 कर ©> => 

ठं త్రమునకు శోభగలిగించు పదునారు పాదములను మతంగుడు చెప్పెను, 

వానినిప్పుడు వివరింతుము. 1 

సరిక, స్వ స్తికము, ఉల్గాలము, స్ఫురిక, అర్జపురాటి, పురాటి, వేష్టనము, 
(4 పా అ 28 ए (९ తా 4 

ఉచ్వేష్టము, ఖు_త్త, అర్ష స్థలితము, (పావృతము, పృటబ్ద క్ శేపము, లతాశేపము, 

నికుట్టకము, సమస్ట్రీలితము, ఉతైపము - అను నీపదునారింటికిని లక్షణము చెప్ప 

బడును. 2, 8 

పదునారుదేశిపాదములు 

కాళ్ళు రెంటిలో ఒకటి ముందుగానుండినచో సరిక. . ` (८68४-1) 

పాదములు స్వ స్తికముగా 25922360 న స్థికము." ` - (२ స్రికముకి) 4 

प्रि అడుగులు మీదికెత్తి = ° నాడించుట్ల.. .ఉల్ల్థాల 

కాళ్ళకొన। వేళ్ళమీద, | పక్కలందు, వెనుక, ముందు, నడుచుట లేక--నీలుచుట 

స్ఫురికయందురు ` ~ ~" (స్ఫురికడక) రీ 
¥ J 

మీదికి తిన అడుగును వంచి, ఇంకొక యడుగునే త్తి దానినై |క్రిందు మీదు 

లుగా ఆడించుట అర్హపురాటి యనబడును. (` ` ` (అర్థవురాటొ్) - 6 

1) 
’ [1 1 

ఉద్వృ_త్తములై న పాదములు రెంటను పరస్పరము "సె ౩ెప్పినట్లు నికుట్టనము 

చేయుట పురాటే. (పురాటి-6) 

అశు ఒకపాదముచే, ఇంకొకటిని చుట్టుట र, (2555-1) 7 
౧ (a) G9 ధ్ 
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(५ 4 రా పా నో [8 5 (8 5 कि, ४ i పశ్ళాద్గతేన తేనైవ పాదే ద్వేష్టనం వునః. ( = ద్వేస్టినమ్ 8) ८ 

తాడనం చరణా] గణ భువః ఖుతా౭ భిధీయ తే (ఖుత్రా_9) Er 

५ దా కా 3 ५ స తా. क కా_ ५ ० ४९ 8८6? ०| >$ స్థలనం > (అర్దస్థలితి 9 < 

తీలయాంగలతా య |తవలితా చరణం భవేత్ | क 
~ ण a ref ~ (४ 

ఉద్వ్భ_త్తం [ने ०80 తత్స్యాత్ పుస్సుపో కేలికాననమ్ 0 

( ने" ४59- ) 4 

22528 285 కేవం क తేవం [८७ తే { పృష్టో త్ కే Wa 

పశ్నాన్నీ ఉవ్య య (తాం {ఖం లీలయౌోా 17 _పనార్య చ ౫ 

మహీ నికుట్యతే తేన లతా కేవన్స ఇమ్యశే. (లఆా శేషః. 18) 

సొ జి సా 2) “ २ అణ కుంచిత వం(ఖుః =| నం నికుటకః. (నికుట్టకః-_1 4) . 

అ|గతః పృష్టతః పాదౌ భవేశాం పార్ళ్వతో౭.ధవా ५ 
"యయగిపత్ సలొతా యత సా సమస్థలితా మతా. ((నసమస్థలిశా 15) 11 

+ &5 ध 52258 ते ०0 ఘః अथि పరస్య చేత్ ^ 

ఉత్ మేహ సాతి పురః పశ్చాడ్య] తోక్ కేపః సఆచ $3 ne 1 

( ఉత -&, 3489-1 6) 

~ పల gas Sg - STH పవకోతిపాటాః ~ - ` £ 

^ठं$8 ०) 'తప'రెరా రా మ్మ { చేతకాణా © మనోహారూకః `: - 1 
i 3 ५ 

¦ -र्छुकन ८७25 भ ~ -9^ 2 < 
०5 ौ క एण 59: -ठ९ 2) 23 47» 25222. 2 ४ | 

~ „~ „ „४ 
i व rey Ee వ 

1. శారూల కోవాలసంచాదరూవమగు .“నంగిత మేరుః' అను (గంథమున్క > यमद | 

రచిత మైన 'చేశీనృ_త్తనము[దము” అను|గంథము ేర్కొ నబడినది. నంగీతరజ్నా 
కరవ్యాఖ్యాత, కల్లి నాథుడుచావారించినాడు. (చూ. అడయారుము. అధార్థ౭ 
పు. ౧౧౨) పరిష్కు. ర ०8४ వు. ౮౦. | 1८ 

हि । ॥ A kh: हि| 
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ఆ చుట్టిన పాదమునే మరల ననుకకుదెచ్చి చాచుట ఉద్వేష్టనము. 

( € ठट నము-ర్ ) 

కాలికొనచే నేలను తట్టుట ఖు త్రయనబడును, (ఖు_త్త-9) 8 

ఒకపాదమును అడ్డముగా జార్చుట అర్థస్థలితము. (दः లితము- 10) 

లీలతో అంగలతను |తిప్పి, పాదమును ఉద్వ్భ_త్తము చేసినది |ప్రోవృతము ; 

ఇది మన్నథుని ఆటపూదోట వంటిది. (|పావృతము-11) 9 

వెనుకకు అడుగునుఎ _త్తిచా చుటపృఫొత్ ఊపమందురు. (పృష్టో కొతే.వము_12) 
అడుగును వెనుక పెట్టి, వీలతో ముందరికి చాచి, నేలను తట్టుట , లతాడేప 

మనదగును. (లతా కేపము_1 కి) 10 

కుంచితమైన కాలికొనతో ముందునిలుచుట నికుట్టకము.  (నికుట్టకము_14) 

పాదములు శెండును ఒకశుసారి ముందుకుగాని, వెనుకకుగాని, (పక్కకు 

గాని, జారుట సమసనలితము. ( మస్టీలితము__15) LE 

కొంచెముగా ముడిగి నిలిచిన కాలి మోకాలివరకునశు, ఇంకొకకాలు ముందును 

వెనుకను ఎ_త్తివేయుట ఉత్ కేపమనబడును. (ఉత్ కేపషము_19) 12 

ఇరువదియెనీమిది పొటములు 

“దేశీన్ళృ_త్తషము[ దము”. నుండి చూచువారి మనసులను వారించు విచ్చి తము 

లె న మణులవంటి పాటములు! కొన్ని యిచట మేమెత్తి చూపుదుము. వాని 
చేర్చన్నియు యౌగికములు (సార్గకోములు) గో .బుధులు గమనింషపదగును. 18 

౪ 1. పొదమణి,= పాటమణి == పాడపౌటము ~ అనియు ఇవి -ఇరొొనబశిశటున్నది 

పాదపోాటమునకు లక్షణము వేమభూపతి సంగీత చింతామణిలో నిట్లున్నది 

“పాటాతురాణి వాద్యానాం పాదపాశు (శై ఫర్నిరంత్నరె 8 న్ఫుటముచ్చారయం 

తీవ పూర్ణకాయమచం చలమ్ రేభాసౌష్టవ ०००३०. .ద:ణానా య్యతన రకీ 

న ర్లనంకురు తే సోయం పాదపాట : [58 6.७९" (చూ. कठ" कम. పు. ౩౬౫౪) 

ఎడ తెగని, కాలితటుల్లచే వాద క్రముల పాటాకత్షరములము  తరిక్సిట , మొదలగు 

, 

౬a 
५ ९ 
TE 

॥ ५ ong ye 

శదరొంపక, ` 5९०2 కన రి ంచుట పోదపాటమనబడును ) 
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ఊరుద్వితయ పార్య(్ళ్ఫ్వోరు వ్యత్యాస २९ १5881 

తలపార్ళ్య | క మైశ్చస్యాత్ పూరై పస్తాడితమష్టధా. 14 

సమ స్తు £ పర్యాయ పృష్ట విచ్యుత పార్భ్వతః 

పఠం వడ్విధముద్వ్చ_త్తం తతః స్వ స్తికవిచ్యుతమ్, 15 

స్యాత్ తలోద టితం పాదతలోద టిత నంజ కన్ 
ఇఎంలు 9239 €2 = 

కలనూపురకం 2) [४९०७ हं కుడుపాలో, 16 

చతుపోణం. | తికోణాఖమథ మంజీరశింజితమ్ 
కుచుంవినీ వడ [8० లంఘీత| పతిలంఘితమ్ 

` ఇతగమావింశతిః |పోకాః పాటాః పాటవిచక్షణా 8. 17 + 8& 9 : 

తలాభా౧౦ తొడ యేదూరూ సముత్ల్సుత్య పరస్సరమ్ 

జవెనక్రమశోయ [త తదూరుద్యయశాడితమ్. 18 

(ఊరుద్వయతాడితమ్-1) | 

పాదమభ్యంతరావృ త్వా స్వపార్శ్య్వ గమితం తతః 

తిష్టంతమంగు లీ పృ స్మ తలేనోరు (రుం ह} యదావరః 

తాడయేత్ కథితం తత్ జ్ఞైః తదా ने 8) ८9क ०४5. 19 

(పార్ళ్ట్వోరుతాడి తమ్2) 
rk 

వకస్యాంగులివృ స్థన ద్వితీయన్య తలేన చ 
। 0 |खने ण्ड పర్యాయాదనక मेख कण्ठः యేన్న్మహీమ్ 

= -6 ०08 వా తతొ స్వాత్ వ్యత్యా సతాడితమ్ 20. © ५ ^ ¢ ८84, ` ०. 
( వ్య తా సతాడితమ్_లి ) 

స స్తీ కొ(స్త్రీభిః అను మ్ము[ దిత పాఠ మనంగతము, పరివ్య ర (Notes P 32} 
సూచించిన అన్వయెమును సరిగాతోవదు. ఐదవ “శాడితముి (తి తాడితము 
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८ ఏకః స్థా(తాలా క) ను యాయీ స్యాత్ పొటానుత్సాదయే स (1 ५ 
oe న చా రొర్వాచ రణః పాదతలోద్ష. టిత నామని. (పాదతలోద టితమ్ు_ 171 .8 

“తివ్షన్న ంగుళి ४०) స (స్వ ६) వ్యాపారం సమాచరెక్ 

యత తన్న త్ర ५.९.88 కథితం కలనూపురమ్ 
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„ , అన్యతాపి करटः చిత్యాల్ తాలవాద్య ठते ०8 
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५५ .పాదశ్సేత్ చితపాటో=2లగ భవేత్ 

। | పాదం కుంచితముద్యమ్య 245 .28्७य् $^ భువి | 
విన్యస్య చాంగులిీ >) ఇకి తెనాంత|ర్భమ రీమపి 
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పు. ॐ > ) 
छै + 
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.; ‰ దీనికి ముందు సగము శ్లోకము లోవించిదననుకొందును (తీ శాడీ'కే ० 29 ४ wei | J 
arta Ee ici | 

శింజితెవా ( తేయది) అని వెమభూవతి లకణభాగము దానికి €$ > <€ >9 5502: । 
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€८ 85१४०८९ > నిలిచి, పాదములు రెండును (रा పలుమార్లు, 

తాళపుదెబ్బ ననుసరించి, నేలమీద నాల్పుచిక్కు.లందును మడమలచే తట్టుచు, రాక 

పోకలు చేయుట, తలోద్దట్టితమని చేశిన్భ_త్తమున నేర్చరులై నవారందురు, 
లో 7 (తలోద్దృట్టితము-16) 87, 88 

ఒకపాదము సానమువెంట (తాళముువెంట 2) నడచును. ఇంకోకటి పాటము 

లన్లుగాని, చారులనుగాని కలిగించును ; అది పాదతలోద్ద ట్టితము : 89 

(పాదతలోద్దట్లితము-17) 

('తితాడితము” గాని, “మంజీరశింజితము' గాని ఒకకాలుచేయుచుండగొ 

ఇంకొకటి) అంగుళి మీద నిలిచి, తనపనిచేయుట కలనూపురమని నృ_త్తత_త్హ్వ 
మెరిగినవారందురు ; ఇది తాళవాద్యముల యౌోచిత్యమునుబట్టి, ఇతరపాటము 

లందును చేయవచ్చును, (కలనూపురము-18) 40 

కుంచితపాదము మీదికె_త్తి, న్వ సికముగా [వేళ్ళమీద నేలవై మోపి, దాని 

చేతనే అంత|ర్భమరిచేసి, అలగమునాచరించినచో, అది చిత్రము అనబడును. 
(చి|తము--19) 41 
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"౯ -న్రశబ్రమంగులి ` పృష్ట్షుతలాభ్యాం లుఠనం| దుతిమ్ + 

न శ్రత్ [పో కం `> ठ రురితనంజ యా ( ९०8€&&20 ५ 1 
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గ ॥ Sey { 1 " ^ 
८" 

పార్భ్వ ठ ०८०६०9० वेत ० వామదకిణయోర్లధత్ 

८5००028) >) షేన హన్యాద్ఫ్మూమిం [కమాత్ 25) 258 

(. అన్యః సమసితో' తకులు(డు?) పం తదుదీరిత 

| (కు ( ) 2853 21) 

*4 

క ध; ठै [छ స్థితస్త్యాం | २8 చతుపో్మణం యదాచశేక్ ~ i 

“అన్యః ఖే కుంచితోత్కి .వ్పః స్వజానువలనాద్యదా न a थ రలగమిత్యేవ తదా పాటః [పకీ _ర్థితః, (అలగమ్22) ow 

సమస్థితస్య పాదన్య పృషతః పురః కమా त 

9५0 అ కుర్వన్ను ర్వీం వాన్యాద్విదికుచేత్ 
षः 

€ 5 &2-० (६०८०५०९२) 2\.8 చతుప్యో-ణం మతం త 
se 

(చతుపో్మణమ్_౭లి) 

ఏతచదెవ |తీకోణం స్యాద| చేత్ సక్భదావాతిః. (|తికోణము_24) | 46 

!ఘాతా య [क ०००९024) మః తాలపాతపురస్స్ఫరమ్ 

+ తథాకురారచేకాంఘీరపరః పునః. 4T 

ద్విద్విఘాతాంత రాలే చేతక్ తలేనావాతిమాచరన్ 

నిజపార్వ |వజేన్మంజు తదా మంజీరశింజితమ్ ; 
తి ( [8 8) తాడిత 6९8०4७१० [*० ८5८ २९8०० &८ 8०९8 छ. 48. 

( 25908 రశింజితమి2ల్) 

1. ఈ శోకారపాథను సంగతి చాలనిది అరము మ కుగానున్నది. 
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నిలిచియున్న, తేక పోవుచున్న = పొదముయొక , नेष्ट द “ఇంకోక 

9०८2523 తన के) ९5० ठं ०४००९, ` అరోగు २ , "అరకాలితో, 

వేగముగా కబము కలుగునట్లు తట్టుట లుఠితమని బుధులందురు. 42 

(లుఠితము-20 ) 

ఒకపాదము “సమసితిలోనుండగా, ఇంకోకటి ' తనమడమును' కుడియెడమ 

పొర్భ్వములకు సాగించుచు, (క్రమముగా తొంగుళిపృషముతో నేలమీద తట్టుట 

కులు (డు?) ప మనబడును (కుల్లు | (డు?) పము 21) 48 

చీక ॥ + १ £ ^ 

నిలిచీన పాదముయొక్క_ మోకాలియొద్ద, ఇంకోకకాలిని ముడిచి, మీదకే తి 

దానిమోాకాలిని |తిప్పుచు చతు పోంణము చేసినచో, అది అలగపాటమని బుధు 

లందురు =” ५९ _(అలగము-22) 44 

సనమసితమెన ఒకపాదమునకు- ముందును- వెకుకకును; ఇంక ొ కకాలు (క్రమముగా 

'స్వ నికమును దాని విడుపును చేసి నాలుగు విదిక్కు.లందును నేలను అర 

(వేళ్ళతో తట్టుట, చతు పో్కణమనబడును. (చతుషో్మణము 28) 45 

` ముండ్లరి| వదేశమున "च्छः తృట్టినచో ఇదే తికోణద్రుగును. + 46 
( | తికోణము_24) 

తాళపు దెబ్బకు సరిగా ( ) ९८ | వేళ్ళతి ను, మడమతోను, ఒకకాలు నేలను 

మెటవలయును ; ఇంకోకపాదము రెండు రెండు తట్లులనడుమ " తీకేకాలితో 

తటుచు తన పక్కకు అందముగా జరుగవలయును ; అది మంజీరశింజితము దిని 

యందు కెండవసాదము [कन्ति =. श्ना, 48 

"= ~ "^ ~ `. (మంజీళశి -28) 



 విరీయేత (८५ १) తదా తద్ జె? సమాఖ్యాతా కుచుంబవినీ 

తలాభ్యామసన్స ఎ శన్ భూమిం పార్ళ్ట్యోద్య > ° | ५०80 యదా . 

(కుం చుబినీ-26)' 
re 

॥ 

(क, ఖో + 

= 225९०) ० ? क ००१०० [ ९2० ([* ) రత గస్తిష్ట తస్స మౌ 
ag ‘50 అంగులీపృషభాగేన పృష్టోన్యుఖత లె”, వునః 5 

మర్యేకృత్వా సమోద్ వృ_త్తం పృ స్టేపి పరతోయదా (ఛా ट) 
ముహురేవం (క్రియా య|త్ర షడ[శంత దుదావాతమ్. 51 

(వడ|శమ్27) 

అ్మగతో౭_౦గులి పృ ష్లేన [త] శీభూయ భువిసితమ్ 

చరణం చరణో౭.న్యశ్చేత్ లంఘ యేక్ [29००० యేత్ 

* 

( లంఘిత [ప తీలంఘి తము -ర ) 

= సంకరాచై వం మిథస్వాందర్యకారిణ 8 

పాటా వచి [తాః కలా [క छ १) 8 | -న [ 2] చ్చే ड. 8 పొౌఢబుడితః 58 

ठ సీ బార 8.3 

41 
। { te ei ॥ 

''జేశీనృ _్రస్య సం కేపం బృవాద్దేశ్యాం నిరూపయన్ 

మతంగో2కథయరత్ పాటలతణావసితయథా. 8.4. 

“స్వబుద్దాా కల్పయి తై పవమన్యానపి 25० ठ ** 

.తతళ్చిరంతనాచారాం8 పాదా [టా?] నుత్సాద్య తాన్ పునః. bE 

జెకీచార్య ఇతి (పావు స్టేషపాం చరణధర్భతః 
శామ్యా నాభస్య ఇత్యేశాః కథ్యంకే ద్వివిధాః పునః, 56 

५5८० తడామ్నాతం లంఘిత| పతిలం ఘితమ్ = @ 52 

WG 
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९०८७ ०४) నేలను తాకకుండునట్టు, దుతముగా 4 పార్ఫ్వోద్య > తము నాచ 

రించుట, కుచుంబిని యనబడును. (కుచుంబిని26) 49 
५ 

ww 
॥ ५ Hi sae, 

సమోద్వృ_త్తము చేసినతర్వాత, అడుగులు సమముగా వెనుక మొగమెన 

| యరకాళ్ళతో, అర| వేళ్ళమీద ముందుగొడ నిలువవలయును; ఆపె మరఠల 

సమాద్వ్భ_త్తము నడుమను, వెనుకను, ముందటివలె చేసి, నిలబడవలయును 

ఇట్లు పలుమారు చేయుట, షడ|శమందురు. (షడ్మశము-27) .50, 61 

ఒకపాదము అర (వేళ్ళమీద (త్య[్రముగా నిలిచియుండగా, '.ఇంకొకపాదము 

గథానిని పర్యాయముగా దాటి, మఠలి. వచ్చినచో అది లంఘిత(పతిలంఘితము. 

(లంఘిత| పతిలంఘితము_28) 8४ 

, ^ 

ఇట్లు మరికొన్నియు, పరస్పర మి|శణము చేసియు, ఆరిదమో కలిగించు పాట 
ము |పౌఢ 55925 ` పవచూును. (१ ` ~ 5 ములు, విచితములై నవి, |ప్రాఢబుద్దులు కల్పింపవచ్చును. (१) 8 

డేకిచారులు 
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FET 

కదలుచుండునది, పారి రేచితమని న రకులు తెలియదగును 
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(5००८४७4) ` 
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| యస్యా మేషా సమాఖాాతా ध 68 

(అపకుంచికా-6) 

5०८ ०८२ दढ ०००९ చరణా వపసర్శ్చతః 7 
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సంవాతస్థానమునందుండి, పాదములు చతుర [శములుగా, క అడ్డముగా, 

ఎడముగా, నిడుపుగా, తమవెలిపార్భ్వములందు సాగుట తలదర్శినియని ठ द 

లందురు. (०८९8-8) 65 

అరకాలితో మెల్లగా నేలను రాచుచు, వెలికి తిరిగి, పాదములు |[కమముగా 

వెనుకకు పోవుట అర్థమండలియగును. (९००४-५) 66 

కుంచితపాదమును పలుమారు అడ్డముగా నాడించి, దాని పొర్భ్వమునందే 

ెట్టుట 9८७०-० =>. (० పరర తముడాల) 67 
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నిలుపుట, పురః తేపమనబడును. (పురః "కేపము_2) 90 

ఒకకాలి తొడమీదికీ "వెలి పక్కనుండి యింకొకపాదము చేరి తన, పిరుదు 
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2 శార్రచెవ, ` వేమభూవతుల, లక్షణముననునించి ఈ మార్పు నూచించికిని 

(ప[శిత అనుట పాడముశకన్యయించుట సాధ్యముగాదు. (సం, రత్నా. 

౭.౧౦౧౪; భరతకో. “45० 2) ) 
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(పక్కకు చాచిన యుకకాలితొడను, నిలిచిన ఇంకొకపాదము అరకాలితో 

ॐ&2 5८53; నిలిచిన కాలిని, మొదటికాలు తన [పక్కనుండి తొడవి తాకవలెను 

ఇది దండపాదమని నామతము (దండపాదము-7) 96 

స్వ_స్తికపరిచిన పాదము, = «८७०८० మీడి మొగముగా ముందర నిలిచి, 

యించుక తూగాడుచుండినచో, అది విదమనబడును. (విద్దము-ర) 97 

ఊర్ల్యజానుచారి చేసి, దానియందు పాదమునల్లాడించుట, ఊర్ల్ష్వజానువను 

చేశిచారియని పండితులన్నారు (ఊర్ధ్వజానువు-9) 98 

వెనుకకు కొంచెముగా చాచినపాదమును, ఇంకొకపాదముతో వేగముగా 

“దాటుట, అలాతమని శతెలిసినవారందురు. (అలాతము.. 10) 99 

పాదమును కుంచిం చి, 'వెనుకదిక్కున పలుమారు తూగాడించుట, ఆందోళిత 

మని చతురులందురు. (ఆందోశళితము-11) 100 

ఒకపాదమును ముడిగి, చాచిన। వేళ్ళతో తనయంచుతో డవపాదము 

తెడమీద పలుమారు తాకుట, నూచే యగును ey (నూచి-12) 101 

పాదమును ముందుకు చాచి, “వలుకూారు దానినీ బయట" కోంచేముగో 

ముడుచుచుండుట, వికేపమనబడును (విషేవము_18ి) 102 

పలుమారు గట్టి గా మీది కెగసి, కోళ్ళు బా (= దూకుట, -హారిణ 
७ i ^ थ षत ४ య 

మని విజ్ఞలందురు le ४ 1 (१९००४ --1 4) 108 
: | व (<. - 9 య 

ap 

— . 
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శ్రిర్యగాకుంచిత్తసాం {> ५९९) ९ 26 యదా 

€ स ९०२० యేజ్జంఘాం 2 029०९ 0253 2)» తదా. 

(జ 0 27० ९0 2528 छ 18) 

అంక్లర कतम ఘేః తలం 2) त జానునా (నః?) 
బావతో భ్రమత_న్తన్య జానుఫాక్ళే వినిక్సి పేక్ 
అసక్ళద్య [త मः జంఘావరాభిధా బుధై_*. 105 

(జంఘావర్తా_! ) 

189 కిర్ణచా ర్యః [588 

పర్యా యేణా u పాశ్చా दिक గాభ్రా &° ९९ యో ర్లు ) తమ్ 

(పసర్చేతాం చతుర్శిక్కం చరణా య్మతసా బుధై 8, 
తలసర్బణికా| పోక్తా ठ 8 సె వ కురీరికా. (४०२८०७1) 106. ~` उर? ° न २.४ 

9; స్థిత్లసా 0 (ఘః పురోయదా 
అర్ర | चत 8 ८९. YE గానష్లాటానుసారిభిః, 

నూపురం ముఖరీకు రాత్ పర్యా యేణ 2 25802 , 

కదా వాంపర్తుతం |బూతే పొాధం జాయశమూపత్తి. _. 1 
(వాంసరుతమ్=క). 

ఆలం చ్యాలంబ్య భూఖభాగమంగుల్య 7. ) 8 [24८8 

चक (కౌ ?) తలే ०९य ఫృరతః सुनि స్తథా 
_పేరయంతౌ చ చరణా సా 8 త్రిరిగతి రతా. (9 త్తిరిగతి-8): 10 

॥ 

ज MKS పద్భారం +: పద్మాసనం పునః ; 
విశైమ్య త్వరితం తిష్లేక్ బుధః పద్మాననాంత రే 110 

ఈ వైని నాలుగు దేశీచారులు, ఈ |గంథమునతవ్ప ఎక్కడను చెప్పబడలేరు; 
వీనిని సంకీర్రాచారు లనవచ్చున 8 పరిమ్క ठ నూచన (చూ. అధస్సూచిక) 
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ఎగిరిదూకుటయందు, ఇంచుకముడిచి, उह మీడికె_త్తిన రెఘొకకాలి 
జంగను, మరొక్క-కాలిఛే త్రాటుట్న జంఘాలంఘనకము. 104 

( జంభఘాలంభఘనకము_1 ర) 

లోపల తిరిగిన కాఠియరకాలు, ఇంకొకకాతి మోకాఠిఘీ చెట్టవళయును ; 

రెండవకాలు వెలుపల తిరిగి, తనయతకాలిశి, మొదటికాతి |వక్కన “పెట్టవలెను. 
ఇట్లు పలుమారు జేయుట, జంఘావ_ర్భము. (జంఘావ_్తము46) +: 1085 
య 

సంకీ च రులు, నాలుగు 

| అరకాళ్ళ ముందటి, వెనుకటి భాగఘులతో మార్చిమార్చి , నాలుగుదికు,_లను 

పాదములు జరుగుట తలసర్పణికయ్తని బుధ్గులంధ్రురు; దీనినే ఇతర్లులు 5०९९5०४९ 

క్రొ నిరి. . (తలసర్పణిక-1). 106 

జంగనడిమిదాక ఎ త్తి నిలిపిన పొదము, ముందరఠిభాగమున, రెండుమూడు 
మార్లు |కిందు మీదులుగా కదలుచు, గానపాటములననుసరించి, వర్యాయముగా 

నూపురమును బయట పలికింపవలెను. ఇది వాంసరుతమని జాయసేనావతి 

చెప్పును, (వాంసరుతము-2) 107, 108 

కొన వేళ్ళతో తమ భూభాగమును ఊదియూది, అరకాళ్ళను ఈడ్బుకొనుచు, 
వెనుకకు ముందుకు త్రోయుచు, పొదములు జరుగుచో ॐ త్రీరిగతి 

యనబడును.  , (తి &618--8) 109 

మీదికెగసి, అక్కడనే కాళ్ళతో పద్యాసనమునమర్శి, త్వరతో విడదీసి, నేల 

మీద నిలుచుట అంతరపద్యాసనము.. TO 110 
{4 ठ | He ^ 

= సల రకల 



818 వషమ్టో 2. ధో ०८, 

| వ్యోమ్ని పద్మాసనం బద్యా కృతా తస్య [చ 2] విచ్చు 853 ^ 

4 

తధె వో విశత్యురా ° య [త సమ్యకి 2428 §, ७8, “Thy 

(అంతరపద్మాసనమ్_ ) 

"బారీణాం వో నము భూసానాం పొటానామిహా సంకరాత్ 

(వపవ్యక్తాని విధాస్యా మో లక్ష నాన్యధునా వయమ్ , 118. 

సౌషవం సాపనా రేఖా డాలిశ్బాలిశ్చ లావలిః a 
1 ९९. > నీరుల్లాసః సుకలానమురోం౭. గణమ్, 1५ 

భావః .क ८5०८0 కిత్తు 8 చేశీకారం నిజాపణమ్ | 

` © ०००० ९2588 గీతవాది ( ద్య?) తాభినయాపహ్యా యాః, 118 

००59४ కోమలికాయారః తతో౭_నీకీతి సంజ్జి తః 
అంగవోరమనోధర్మావంగానంగం (त ?) వివ_ర్తనమ్, 16 

రింఖా ముఖరసః శరెవా వివాసీ ९७ {ॐ 

2४९० రసవృ द) తతోమసృణతాభిధమ్, 117 
స ९.“ J a 

3 १६ ~ 

| | అనుమానం (వమాణాఖ్యం | ९०९) छ ००४१५ తధా 

సుగంధిః పూదఖ్లాటాఖర్థం గతిస్టం చండనాభిధమ్ 
९) छ ०९९०४ इद ने ००००5००४ छ 118 
(1 3 ' యదు 'క్షం సౌాష్టవక్ స్థానం తదేవాతావగమ్యే కే 

కింతు తస్యావగంతవ్యా ఖర్భతా (తివిధా నిజె 119. 

చతుర్శ్భిరథ బాషా భిరథ ద్యాదశభిర్మఆా 

120 

వాస్తాద్యం గవిశేమోచ్చ భ వేదేషమోామనంతతా 

హా సాద్య ంగ | 8 యౌాచా [త స్యా ड [దే యోగానుసౌారిణీ 

అథే శీలా స్యాంగాని షట్చత్వారింశత్ 
न्क 

९0643 € రివా న ర క్యా బొనువంతణనామనాక్, 

చేరీ లాస్యన్య (స్వాం గ १) చదానాం [పసిధా నాం నమాసతః 
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0262 మంచికికగల వాడు పద్యాసనమునాకాశమున కట్టి, కిడిచి నేల द 

కూర్చుండ గలుగును. (అంతరపదా 25२5-4) 111 

क 

eas ఆకాశచారుల, భూచారుల, పాటముల - కలయిక చేతను, వహాస్తాదులగు 

అంగముల భేదముచేతను, ఇవి లెక ్క-లేనన్నియగును పీనియందు వహాస్తాద్యంగ 

[०४०० [పయో గముననుసరించి నడపదగును. 112 

ఇక దేశీలాస్యాంగములు నలువదియారు 

ఇప్పుడు ప్రసిద్ధములై న దేశీలాస్వాాంగముల 'భేదములకు మొ త్తముగా లక్షణ 

ములను విధించుచున్నా ము. 118 

సౌషవము, సాపన, రేఖ, డాలము, చాలి, చలావళి, లలి తృకని, ఉల్లా 

సము, 'నుకలాసము, ఊరోంగణము, భావము, థరవారము, కితు, చేశీకారము, 

నిజాపణము, డిల్లాయి, లవణి, గీతవాద్యత, అభఖినయము, లయము, కోమలిక, 

ఓయారము, అనీకి, అంగహారము, మనోధర్శము, అంగము, అనంగము, 08 

నము, రింఖ, ముఖరసనము, శేవ, शण; థసకము, తలము, వితలమేీ, రనవృ 8, 

మసృ్ఫణత, ७०२६०: (स्ट , © 02328 553.3, అంశోగతి, నుసంధి, పాద 

బాటము, గతినము, చండనము ~ ఇట్లవి. నలువడియారు. ఇక పీని -ఆతణములను 

చెప్పుదుము. $ 114, ̀  115, 116, 117, 118 

ky 
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,. ఎ:సొషవమను సానకము వెనుక చెప్పబడినది © ठ యిందును గమనింపదగినడి 

విశేషమేమనగా: ఇక్కడ నర్తకి, మోకాళ్ళను, గజ్ణ్లను నాలుగో యెనిమిదో 

పం| డెండో తన అంగుళాలంత (५००१ జేసి పాటితనము చూపదగును; అది రాజుల 

०००), ఆయాబేశళముల పద్దతిని, అనుసరించియుండును ; అంతకుమించి చేవా 
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840 

, [४5 [४४९०२७९० పాదకరకటూ గరు చాలనమ్ 
సమమేవ భవేద్య[త సాచాలిరభిధీయ శే, (చాలిః-5) 

| సీరగీత| పా _్తి నంభూతః త త్పాందర్యనిరంతరః 

. ఆనందోతిశయ;ః 558 र; ०86८8 ధీయ శే, 

రసిక | -పేతకోనందీదాయునీ తృకని £). (४४8४-8) ` 
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(ఉల్లాయి- 14 ) । 

దుష్కురములై న |పయోగములందును |శ్రను'కేక, उ अ గల్లుట 

ఇషణియందురు ` ` (8) 1 89 

చక్కగా పాడబడిన रु (नद). తో, కాకున్న (कर्दम వెలువరుచు 

58 మార్పు) తో, లయతో, షమఘముగా సాగిన వాద్యమునకమగుఖ్లాము 

నృత్యము చేయుట గీతవాద్యతయగును (గీతవాద్యత- 19) 

గితవాద్యమందు అనుసరించి, క్షరణములము, అంగహోరములను, బ్లావగర్భములై 

మనోవారములె న యంగములతో, యధావిధిగా చేయుట, అధినయమగును; 

గీతముయొక. అర్థము 25950०9० చుట, యధభిభయముని ఇతరులు. గణింత్నరు. 

(అథినయము-20) 141, 142 

(దుతమధ్యవిళంబితములలో, పదోయొక లయ నడచుచుండగా, [दष्क 

లన నర్తకి, [(కొ_త్తగా తకిన ఇండథు లయలును తగినట్లు చేర్చి, చ| క్రమువలె 

తిరుగుచు, అందముగా నాడుట, నృత్యమున, అయయండదురు. (అంయ_2bh) 148 

a te ey 
i ए (१ 

నుకుమారముగా అంగములను జరుపుట, |తిప్పుట, మున్నగు లయ] కీడలచే, 

న_్తకియగు నుందరి మిక్కి_&ి क సవాజమె న తంప్రును, న్టృత్యమున 

గలిగించుటి, కోమలికయనబథును. - -, క (కో మలిక2 2} 144 



826. 

3. 
| గేశావాద్వే యదా తాలలయేచ స్థలనం వినా 

ial 
ny विण పలోతెవాంగయ ఫి 8 పార్భ్వద్య్వ యేన చేత్ ` ` 

5.) త్య స్యా వయవాః పూర్ణ [ప కాంతా సాలయు_క్లిభిః 

గత్యా నర్వాంగశోభిన్యా వ'ర్ధేరన్ను_త్తరో త్తరమ్ 

౪8 తనుతే న్ఫ_త్తం తదా౭నీకీతి కీర్తితా. (అనీకీ_24) 

= + * 

| నవిలాసా* మ్ లతాొలల 04० వఏనమతి [క మాత్ 

६५ 

హారణాదంతరంగాణా మంగవోర ए ००8. (అంగవోరః-2ర) 

ఉపదిమోత్ क) మనోవృ త్యనుకూలయా ण 

వాస్తాద్యంగకియాయోగం '|పా స్త్గయావ్యంజితోగుణః ' ५ 

5०2 229०6 మనోహారీ మనోధర్మోని గద్య శే. - 

त | | (మనోధర్శ్మః-26) , 448 

న్ఫ E యల్లాస్య ముద్దిష్టం నిజె రంగ స్పదానిితమ్ 
—0 ౧M ८ ९) (- 0--- ౨ 

అం గమి తు शः 2. 50/40 తాండపాంగతరంగితమ్. 

९, 

( అంగం, అనంగంచ-27, 48 ) 

కోరగా | ४20 పాదచారి హాస్మెర్యథో చితమ్ 

వాద్యాతరనమం నృక్యేద్య[త తక్ స్వాద్వివ_్హనము. 

(83 255०-2) , 

25४6 చాలయి త్వాంగం ఆహారంతీ సవి| భమమ్ు 

జనం“వంచయమా నేవ रेष्ठ). ९४४ పురతో౭_ థహా 

న_ర్తకీ తనుశే న్భ_త్తం యదా రుంకా తదామతశతా. (యుంకా 80) ॥ 

॥+ 7 
५ 3 త_త్తన్నృతో చితాభఖీష్ష నేపథ్యరచనాభువః 

(పసన్నముఖరాగన్య కాంతిర్భుఖరసః స్మృతః. (ముఖరసః-శీ 1 ) 

ఉ తరంగ” యదా౭పాంగె స్వభావాద్భావగర్శి త” शः 

స్ రని వామన | क ०८५० 8 స్యాతాం 3 నా 
తదామతా ( శేవా_కీ2) : : 



ఆరవ యధా ము ల్రీి7 

మొదలుపకమిరచిన నృత్యావయవములు తాళముతోగూడి, ఉ త్తరో_త్తర 

ముగా సర్వాంగసుందరమైన నడకతో, చతురురాలగు న_ర్హకి యాటలో, పెరుగు 

చుండుట ఓయారమని చెప్పబడును (ఓయారము_2లి) 146 

| గీతవాద్యములందు తాళలయములందు, ఎక్కడగాని తప్పులేక, న రకి 

నృ_త్తము చేయుట అనీకి 'యనదగును, ' | '.  .(అనీకి-24) 146 

र Cf క | | ता Sr ae 
త్రీగవంటిదెహాము, మన్మధుని ధనుర్గ్ణతవలె, విలాసము గలిగి, "శాశ్ర లయము 

లతో మేళ గించుచు, [కమముగా ఇరు[పక్కలందును వంగుట, చూచు వారియంత 

రంగములను వారించునదిగావున, అంగహారమనబడును. (అంగవహారము-2ర్) 147 

చెప్పిపెట్టిన దానికంు వేరుగా, మనోవృ శ్తికి తగిన చూపుతో, హా_స్హములు 

మొదలె న యంగముల క్రియలు చేర్చి న ర్తిం చి నప్పుడు అఫపూర్యముగా, మనో 

వారముగా, వ్యంజితమైన ఒకానొక గుణము మనోధర్శ్మము.. ,. ..... 148 

(మనోధర్మము-26) 

నృ_త్తమున తనయంగములతో గూడిన లాస్యము అంగము ; _తాండవాంగ 
sph 

ములు గలిగినది అనంగము. =“ (తింగము; అనంగము97 26) 149 
Gh wt + 

५ 

x 

కరణము, | భమరి, పాదము, “చోరి, र ४25 कण्ठ "(53९5 

సకఠగా న రించుట వివ రనమగును. ` ` ८ (వవ ర్రనముిళీ) 150 

అంగమును మీదికి తి,. చలింవచెసి; . ఏ భమముతో, "ఆవాఠించుచు'” (వెనుక 

క్రొదిగించుచు) జనులను వంచించుదానివలె (వక్క.లలోగాని ముందుగడలోగాని 

న్ల్యళ్టకి యాడుట, రయ్లుంక యనదగును. , (యుంక్ష-80), 161 

యోనృ తములకు-చితమెన, తనకు రుచించిన నేపథ్యమును చేసికొనుటచే 

గృఖిగిన, |పసన్న మైన, .ముఖ రాగ్గపుకాంతి, ముఖర్షసమంద్లురు, 152 

ue (ముఖరసము-కీ1) 
Ui. గే 

` న్వభావముగనే, నిలకడలేనివగు చామనే!త్రి కనుగొనలు, న_ర్తనమున భావ 

గర్భితములగుట తవయనజణథునే. . ఓ 2. అ = (కెవ=శి2) 158 



» న af తాః ९ इ) $ [1 ॥ ( ఇవా అ ध 
2० ధా స్య వివాస వ ९ సంవ చున మ్ ( వివ २38) 

చంచరీక నమద్గుచ్చ వల్లీ తీలానుకారిలీ 

_స్థనాధో దేశనమనాత్ యదా (త స్తవ న ర్ర్తకీ, 18, 

శాదాష్టాకుగం విలాసాడ్యం _స్హనాధోనయనం సక్ళత్ 

మధ్యే మధ్యే |పకుర్వీత నృ_త్తన్య థనక_స్తదా.! (థసకః-84) , 186 

పాటాద్యాః [పతిభాసంతే దుష్కరాః సుకరా ఇవ 

|కమాద్యం (దం? ) గ నమాయుక్తాయ।[త త_త్తలముచ్యశే. gy: 

( తలమ్-లిక్) , | 

చారీపాటాదికం య్మత సుకుమారం నిసర్గతః ja 

క్భతం బలేన 'కరిన మేత ద్వితల మీరితమ్. ( ९१४०5--96) व 

సంభోగో వి |పలంభో వా గీతస్వార్థో౭_ భినీయ తే 

అం7 ర్యథోచిశై 8 న్భ తః తద్భావాకృష్షచి తయా 

5 ऽणः య తభావజ్జాః రసవ్భ & మిమాంవిదుః. (८) &४-8 भ) 1 

అధి వ్యం టిత కంగా రాస్నీగ్లా దృష్టిర్విరాజత 

న్భ తవా న సఖీయ స్యా 2220539 మస్ఫణణా మతా a BO: 

(మస్ఫణతా 88) : 

रि వన్తుత च्व తవాడ్య యాః నద్భశం దృఢమ్ 

"ళ్ళ కభూ అతా కేపొ వితర్శ.'యతి य ॐ ~ “ "+ 

డోలాయితమునా ०००९१ న్న 5 మాన కందం వుతమ్ rg ॐ | 

८ 0 | ( అకు మాగమ్కి9) 

{5 ०८०० గీతవాద్యాభ్యా ంన్ఫ్భ త్తస్య సమతాభ వేళ్ 

( [పమాణమ్-40) 

శా 
x] 

ar 

1 ఈ लल. కోకముల పాఠము సరిగానున్నట్లుతోవదు. a 
% ౧ : 



ఆరవ యధాక్టయము 829 

తామరవలె అందమెన, మెోామునవ్వు వివాసియనబడును. (విహసి-_శీలి) 154 

తుమ్మెదలు: వాలుటచే వంగిన పూగుత్తులుగల త్రీగయందముననుకరించుచు, 

న రకి, వెరచినదానివలె, _సనముల |కిందివరకును ఒకమారు వంగి, వాద్యముల 

ననుసరించి సవిలాసముగా అప్పుడప్చుడు న రించుట థసకమనదగును 

| (థనకము=లి4) 158, 156 

ధుమ్మ_రములై న పాటములు . మొదల నవి, క్రోమముగో అంగములతో 

చక్కగా కలిసి, సుకరములవలె తోచుట, తలమనబడును. (తలము-కీక్] 1857 
५ 

॥ 

స్వాభావిక ముగా నుకుమారములె న చారులు, పాటములు మున్నగువానిని 

ఖభల్లముచే కఠినపరుచుట, వితలమని చెప్పబడినది, _ _(వితేలమ-క్షిర) 158 

గితార్లము, సంభోగముగాని, వి|పలంభముగాని, , జానిభావములచే ఆకర్షి ०२ 

జడిగన మనస్సుగల నర్తకి, జొచితకము हरर యంగమలతో- అధిశలంచుట 

రసవృ_త్తియని భావజ్ఞలు చెప్పుదురు. कि (८६; .&-8 Ty 169 

శృంగారమును తోపజేయుచు,"' నిద్దమైన చూపు ..న్ఫ త్రౌెవా న్రముల తోడు 

పాటుతో శోథిల్లుట, మస్ఫణత. యనజడును. ` उ _.- (9385. 160 
7 = अ शम 4 ह 

J ५५५ 1 ५५४ r ~ ' + ॥ - & ५.४ | = ४ ५ * +) 

क జల 

= ow 

Tr ee rl Ca 1. 
నృ_త్తమున మొదలుపెట్టిన గీతవాద్యములకు సఠిగా, దృఢముగా, ఒక్క 

కనుబొమను వి నిక 8, న రకి డోలాయితమనస్సుతో. : ఆలో చిరచుట్కు అను 

మానమని చెప్పబడును. ^ (అన్లుమానము_లీ9ి) 161 
५ 

వ 

1 

भ् क १ हि, కా > ఖ్ స ओ ५ ५ చ षु स्न జ Sami 0.29 + 

॥ ̂  
hi ४ t ఇల + ణు 

A ౫ 

we 

నృ_త్తము గీతవాద్య ములతో నమానముగా' నుండుట; ( పమ్మాణామకి! 162 
% हि) + (यि) i ~ ४, क + 1 + నూ 40 

८ 0 ५ .^ 10; ^ क Ya zr 655 0 

ग 
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యదా విశమ్య వి|శమ్య లఅంఘుయంతి ముహురుుషుహుః 

లాస్యసాావయ వాన్ నృక్వెత్ న_రకి లంఘితం తదా 
| 

(६०६०० --44 ) । ¦ 
పం కో | ; EE म् £ భీ र 
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పకసర, 62९2८ , (9८८ - ఇట్లు మూడువిధములె న గతులు అన్ని దిక్కు. 

లందును సంభవించును. 181 

తాళముతో సరిగా, సహజముగా, అడుగు సాగుట యేకసరయగును ఒక 

పాదమునొకసారి వెట్టి, దాని సమీపమున నెలను రాచుచు (2), ఇంకోక పొద 

మును పెట్టవలెను. మొదటిది ముందుకు సాశవలెను > ఇట్లు [కమముగ్గా మార్చి. 

శేయుట ద్విసరగతి యనబడును. == cme +~ 1&8, 188 
= 

a క fm శ్ర i శ 

దినియండే ముదటియడుగు మూడుసారులు, రెండవది రెండుసారులును, 

'మొదటివలె నడుచుట |తిసరయగును.  , 184 

ఈగతులంచే ముందు, “వెనుక, ఆరుదీక్కు.లందు, ठ 98 వదలికో, మొదటి 

పాదము స్వ_స్తీకమును గూర్పవలయును 4*శెండవది దానిని విడిపించుకొనుచు 
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రి క్షతిథివదలి తక్కినయన్ని తిథులును, బుధ గురు శు|క వారములు, వహ त, 

శతభిషము, పుష్యము, అనూరాధ, ఉ_తర, ఉ_త్తరాపూఢ, ఉ_త్తరాభా|ద, 

ధనిష్ట, "రేవతి, జ్యేష్ట, అను నక్ష[తములును, నృత్యమునారం భించుటకు 

|సశ_స్హములు ६ 1 

మేడయందు, శేళివనమున, రమ్యుమెన పచ్చికబయట, శుభమైన 

యింకొకచోటగాని అభ్యాసము చేయవలయును ; రంగభూమి, మేల్కట్లు 

మున్నగువానిచే €९०७०) 22, గట్టిదై., నున్ననై + సమమె, తెల్లుపు నలుపులలో 

ఏదేని యొకవన్నె గలిగి, పామంత-శిశిరకాలములో వెచ్చదనము గలుగునదియు, 

వసంత... గీష్మములలో _చలువగలదియు, వర్ణా-శరత్తులందు సామాన్యగుణము 

గలదియునె యుండదగును, | 2, 8 

గరాపతిని చతుర్శుఖ| బవ్మాను విష్ణువు -మున్నగు దేవతలను సరస్వతిని 

చండికను, స_ప్రమాతృకలను ఇలు వేలును అన్ని వాద్యములను తాళమును 

దండికను, రెండుకంబములను, రంగభూమిని ఉపాధ్యాయుని కన్యకను యథా 

విధిగా గంధపుప్పాూత వ స్త్రములతో దూపములతో ఆరతి దీపములతో 

పలువిధముల చె వేద్యములతోే (బాహ్మణు నిచే పూజచేయింపనలయును. 

: 4,5, 6 

ఆశేడేండ్ల|పొయముగలది, రజోదర్శనము లేని గారి, లేదొ: రజోదర్శన 

ముప|కమించిన రోహిణి-అగు కన్యకకు, దిట్టముగా అర్బోరుకమును- చల్ల డమును- 

తొడిగించి సాధన నేర్పవలయును. చనులు మొలచియున్న దానికిని, రవిక తొడి 

గించి చేర్చనగును. 7 

దండిక (చిన్నక|ర) వెదురిది, నున్ననై , దోషములులేనిది, సుఖముగా 

పట్టుకొనదగినదియుగా నుండధ్గగును ; దానికి బుడమునుండి యేడు కనుపృలుండ్ల 
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వలెను ; ठ 5०252925 మలచుటచే అంగసౌష్టవము సంపాదించు కొరకు అది కన్యకల 

_స్పనములయెత్తు గలిగినదిగాను; కొొనతూర్చునగాని, ఉ_తరమునగానీ యుండు 

నట్లును కొంబములు రెంటికినీ గట్టవలయును. 8, ४ 

నర్తకి, స్థైర్యము సిద్ధించుకొరకు, ఆదండికను శెండు చేతులతో షట్టుకొని, 

ఆచార్యుడుపదేశము చేసినట్లు, మార్గ_దేశి విభాగముననుసరించి, లు నుక 

రములై న స్థానక ములు మొదలగు [పయోగములను, తరువాత కప్టములై న 

వానిని, నెమ్మదిగా, అలపుగలుగనట్లు, దినమును అభ్యసింపవలెను, ६,114.1 | 

చె (ప్రయోగములు సిద్దములై నవని తెలిసికొన్న తర్వాత, వానిని తాళముతో, 
«> వక్ష) వాద్యముతో, మరి పాటతో, |కమముగా కలుపవలయును. 12 

७2 ఒక శుభదినమున తనజట్టుతోగూడి గురువును స్వర్ణ వ న్ర్రములు 
మున్నగు వానిచే సంతో వపరిచి, మొదటివలె పూజనడపి, వాద్యములు' వాయించు 
వారీతోడి నిండుజట్టుతో న_ర్తకి సాధన చేయవలెను. 18 

నర్తకి పాటయందు, వాద్యమునందు, న_్హనమందును నేర్చరియెనో తర్వాత, 
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సమముగా న_ర్జింపవల యును. | 82, 88 

। ् సే ర © ̂ ५ అ త =] ము 

ర కిగలిగింపగలవాడు, రూపసంపన్నుడు [పసిద్దిగలవాడు (పేఖ్యాత మెన 

వంశమున జనించినవాడు, అందమును భావింపగలవాడు, రసానుభవము గలవాడు 

తాళబాడు, గమకములందు ८8, ధ్యనిగలశారీరము గలవాడు, రాగాంగాది 

భిదములందు పండితుడు పంచాంగములందు . కుళలతగలవాడు, అంగవికారము 

లేనివాడు, అన్నిభావలందును నేర్చుగలవాడు, మంచిశేఖగలవాడు; कष्ठ 

లెరిగినవాడు, |పోడ, [పస్తావమునకు తగినట్లు మాటలాడగల'వాడు గీత పబంధ 

ములు పాడగలవాడు,  లాస్యతాండవపద్దతి శెలిసినపాడు,' “'ఉతొపుతికరణములు 

లాఘవముతో చేయగలవాడు, |భమరులు, పాదములును శెలిన'వాడు, నానా 

విధములె న ఆల పులు నేర్చినవాడు ఇటివాడు పేరణియగునుః 

84, 85, 86, 87 
(a 

4 
a ५१५. 1 कः | + * \ 

సరత ఇప 
న శే yap 

చేరణి, గవ్వలతోగాని, బంగారు-రత్నములతోగాని చెసిన ' సొమ్ములు ధరింప 
८ oat fl poe 

దగును ; తెల ని విభూతి చెహమున పూసికొొనవలయును జుాటునిలుపుకొని, తల 

నిండుగా కారము చేసికొని, ఒకచేత. కృత్రిమమైన" నాగు శామునుగాని రంగ 

యష్షినిగాని, ధరించి, మరొక్క హా 35926; జాూమరమును పటుకొని, :జతి గలందు 

బిగువుగా గశెలగుంపులు గటుకొనియుండనగును ; తనవలే వేషముధరించిన సవో 

యకులు నలుగురుగాని, ఆరుగురుగాని ८2255590 82043637 ०६) ఒకరి క్క_రు 

గానే జంటలుగానో (కమముగా మొదలు |పవెశించియుండగా వారినడుమ 

సమపాదముతో నిలుచుకోనికాని భుజంగ తాసితపాదముతోగాని రంగభూమిలో 

తెర్రయె &ॐ తరువాత్క అతడు (పవేశింపవలయును &88, 89, 40, 41,. 42 

भ्न छ च 
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| పాదా (శి షభూ ర్భూమిం పారి 2 {० गे నా౭_థవా 

పంచ (పే రణాంగాని 

(సురణాంగాని పంచనుగ్ధః న్భ తకె వార! ఘర రా 

వికటం గీతమి త్వేషోం (కమాల్ల (कदे హే 

తన్న తం యత్ ద్విధాచో & 0 లాన్యతాం డవభేదతః 

(=) 
ఇతివృత్త [(పవిఖ్యాత नः రీ ధరాధిపాన్ 

గుగా 8 శొర్యాదిభిః స్తుత్వాతె రేవ సభాప తేః he? 

స్తుతిర్వితన్య తే యస్మిన్ उ వారో౭ త్ర కీ రితః ( ड వార 2) । 1 

€छ ०९० తాలయు కంచ 6 5 भी | 
తో 58 ५ “ * ५ ५८ కారా “us తా Wy అ|తోకో कु ठ [४७ ग ए०४ ५ ६ 8 8. ~, 

చావడః పడివాడాఖ్యో రుంధః సిరిభిరాభిదః 

తతః ఖలువహులాలగ్నపాణా సిరిపిటీ తతః ष 
కమాల్లతణ మేశేషాం కథయా మో౭ ధునా వయమ్. ` ~, 

సశబం చావడః పాదతలాభాగ౧ం తాడనం భువః. (చావడః-1) 

[3 

| పర్యాయాతి కుట్ట"యేద్యన్మిన్ పడివాడః స కీ రితః (వడివాడః-2) 

రుంధః స్యాత్ యుగపత్' सकय ( తా?) పురః పాదతాల గయా 
చువ్క_రోయః (యం? ) పయోగః స్వాతి విరలో హోస్యసాధకః. अद 

(రుంధఒ శ్రి). 

సభావాత్ భూస్థ యోరం|ఘో్యః జంఘాభ్యాాం కంపనం ముహుః 0 

(పనృత సా ०९ ठ దితు యద్వా సిరిభిరోముతః. ` (26१८-4 Bf yen వ 

1. దీనినే “కవిచారకః' అని నం. రతా, (न त्व व వరము a i (౭-౧౩౦౩).' కై (कन्ठ - దానీ. (పకి 
భవము. సాం కేతికవదముగనుక "उ వారి పదమును నంన్మృతముగనే [పా 
[గహించిరి. 
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దు పేరణమునకంగములు 

పేరణమునకు అంగములై దు : న్ఫ_త్తము, వనై_వారము, ఘర్హరము, నికటము, 

గీతము - అని. వాని లతణము |కమముగా. వచింతుము. 48 

లాస్యము తాండవము అన్న ెండు భేదములు గలదిగా చెప్పబడినదే 

నృ_త్తము (నృ_త్తము-1) 44 

చరి తములందు |పసిద్దులెన చక్రవర్తులు రాజులను, శౌర్యము మున్నగు 
గుణములశే పొగడి, వానిచేతనే సభాపతిని స్తుతిచేంయుట కై వారమనబడును. 

(-క_ చారము-2) 48 

తాళములేక, తాళముగలిగి, |కమముగా ०6.58 వాయించుట, ఇక్కడ 

मयु రమనబడినది. దానిరీతులు ఏడు గలవు : = EE 46 
al 

చావడ, పడివాడము, రుంధము, సిధిభిరము, ఖలుహులము, అలగ్నపాటము, 

సిరిపిటి, - ఇవి యాయేడు రీతులు; వీనిలతశ్షణామిప్పుడు |కమముగా చెప్పు 

దుము. 47 
~ * 

be ol =+. नि) ५ ^» ‡ ^ क च + + 
fi \ MES 

| # ८. ध 

| అరకాళ్ళతో సద్దుగలుగునట్లు' నేలను తటుట = णद. | (చావడ-1 ) 48 

కాళ్ళకొనలతో చలు మెటుకొని, మడమలు శెందీతోగాని, ఒకటీతోగాని 

మార్చి మార్చి భూమిని తట్టుట పడివాడమనబడును వడివాడము_2) 49 

కొనగాళ్ళు శెంటితోను ఒకమాశే జారుట, రుంధము. ఇదీ కష్షమెన 

[त्वा ; అప్పుడప్పుడు విరళ ముగా చేసినచో హోస్యమును సాధించును 

(రుంధము-లి ) 50 

MA 

స్యాభావికముగా పాదములను ९ నిలిపి, ५6 పలుమారు కదలించుట 

లేదా, ఒకపాదమును మీదికి చాచి, దిక్కు_.లందు వడకిరోచుట్క; సిరిభిరము. 81 
. టో ప pa ye £ „ ̀ ॥ (5646554 ) 

bat 

జ 
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2० మో సా --3 =o రా 2 ..భూక్తి ప్లా[గతల ఏం > పార్ప్యా (९ ౩?) ఘట్టయతి 8, 853 

। २4८ र పాదభేదాః స్ఫ్యుర [త 3०6 వాదనే, (द ८-8 58 

ఏకస్య कष्ठ సె రవ పారి నా౭ న్యస్య రేచనమ్ 

బాహ్యాభ్యంతరతః సా శ్చత్ తదా ఖలుహులో మతః. ; श 

( & ९०25२०९ 8--8 ) 

; sy 5/8 «< వా ఊర్భ్వాధః షే పకంపాభ se వి ०२००, © 5०९65६53 | 

[కమాచ్చరణయోర్య[త స మతో౭లగ్న పాటకః. 858 

(అలగ్నపాటకః-6) ' 

పురతః పృష్టతః పార్భ్వద్వయేచ నరణం యదా 

భూమిలగ్న తలస్యాం|[ఘొః భవేత్ సిరిపిటీ తదా. (568 ९4--1) 544 

వార్శ్వగం ఘట్టతం నూచీం అంగులీపృష్థగం కవ 

పిశాచ వానరాదీనాం వేషచేష్టానుకారతః 

విక్భతె రాననోష్టా&ి కుషిదోశ్చరణాదిథిః; = , 5 

ख ०९० వికృతం. న్భ_త్తం హాస్యకృ్ళద్ వికటం విదుః 

కై.శ్చిత్ వాగడమిత్యు క్షం భాండీకానాం |పసిద్దితః. (వికటమ్_4) 

2 ८8 ఛాయాల 7 ర్య ద్యా రా 7 రాల పి సంయుతాః 
हि a౫ ८ 1 ॥ त a = ^~ ४ 7 ] ~> ५ 

॥ ® 

(పబంధా య్మత్రగాయంశే గీతం తదభిధీయశే. (१४5०-5), శక్ర 
न 

అథః |> © 58 ‰5 © ©$ 
५१ ह + { ఖా + గ £ न ® > 

स ह कठ వాడితే, 59550८5) 

శరష్కు_ వాద్యం భవెద్యత్యా, రిగవణ్యాా, పరేనచ. E59 

సారాపరనామ్న్మా్య౭_థ యతో శమనాఖ్యయౌా 

[2 (రణే నృక్యత తతః डे వారమాల"పేత్, 
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ఒకకాలికొన నేలనంటుకొనియుండగా. దాని మడమ చేలను' తటవలను ; 
లు ' శిండవకాలుగూడా నకుయుండి, దాని మడమ వెలికి, లోనికి, -రేచనము చేయ 

దగును ; అది ఖలుహులము. (ఖలువలము_5్) 5 

కాళ్ళు 5०९48 | కమముగా, మీదికి | 8०68 |తోయుచు, వడకించుచు, ఆకాళ 
మున ఘర్హ రము వాయించుట అలగ్న పాటము. (అలగ్న పొటము.శ) 58 

అరకాలు त & ०८2०5." యే, ముందుకు, వెనుకకు, (పక్కలకు, జరుగుట 
సిరిపిటి యగును. 3 | (2685-1) 54 

ఇక్కడ ఘర్గరిని వాయించునప్పుడు, పాదమునకు గల “పదిశ్లేదములలో 
వార్భ్వుగము, ఘట్టితము, నూచి, అంగుళీపృ్ఫష్టగము, అను నాలుగు తప తక్కిన 
ఆరు 'భేదములును సంభవించును. (२० రము. లీ) 59 

దయ్యములు, కోతులు, మున్నగు వాని వేషములను; శేషలను అనుకరించుచు 
కారముగానున్న మొగము, పెదవులు కన్నులు, కడుపు, భుజములు కాళ్ళు 

మొదలగువానితో, తాళములేని వికృతన్భ_త్తము వికటమందురు ; కొందరు 
భాండీకుల వ్యవహారమునుబట్లి, వాగడమని దినిని 36 96. కర 57 

` | (వీకటము_శ) 

కుద్దరాగములతోగాని, సాళగరాగములతోగాని, ఆల షినహితముగా [४००८ 
— 

ములు పాడుట గీతమనబడును. | (గీతము_ర్ 58 

సమవా 21259553 'వాద్యము వాయింపబడిన తర్వాత్క రిగవణి, పదము, వె సా 

రము అనుయతులతో శుష్క_వాద్యము నడవవలెను ; ఆనె , ఉపశమన యతితో 
చేరి [5802 న రింపవలెను ; తరువాత, ౩ వారము ఆలాపింపదగును. 

(4 యక కలాల. ६9, 60 
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చాలయేత్ చరణం తాలరహితం ఘర్గ రె స్తతః 
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యో జయేత్సకలాతోద్యనాదై. ४ (పహరణ సృవా 62 

లగ్న. (పవారణో వాటం (భమరీకరణా ०2९४5 = 

విషమం తాండవం నృశక్వేత్ వికటాంగ ००४१२८5२. 68 
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సూడస్యాద్యమథో గాయేత్ (పబంధం వాదరయేచ్చ తమ్. 64 

ముహుర్దు"వపదే గీత తత్తు లాం వాదయేద్యతిమ్ 

విధాయ పేరణి छक నమాన్ ద్వి తిగుణానపి. 65 

०५०० छ యోజయేత్ తద్యత్ पणतु రీవాదనాన్యపి ६ 

€$. గాపయిత్వాంతే యత్యా (పవారణోనవా. ‘66 

"గజరే వాద్యమానే తైః నృశ్వేద్వికటముచ్చనకై 8 

తకారేణ. సమం కుర్యాత్ ఛండనం |చేరణీపునః. 87 

సూడస్థిత ద్వితీయాది |ప్రబంధానేవమేవ ऊह 
(పయుం జీత , తదా [2 బుధైః పేరణి పద్దతిః. 68 

డేశీవదతిః 
E फ 

ఆతోద్య మేలనం పూర్వం సమవా_స్ప్హమతఃపరమ్ 

४ २ ०४ ० పుష్పాంజలి రతఃపరమ్ 69 

స 
1..ఈ పొదము, తరువాతి ళ్లోకమును, కృ పికరముగా నవరీంప వనీలుకాలేదు; ऊठ 

రుంకారో రిగవణా్యఖ్యా తతః స్యాత్తుండుకాభిధమ్ 

చమేత్యా రోడ భగీతొంగవాద్యము చ్చలితాయతిః 
తద్యత్ (వవారణం చె తర్ దెశీపద్దతిరుచ్య శే 0 

లాతణితుల ననోయమును లభింపలేదు. [పరి. | (|కిందినూచి). 
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గ'జైలతోడి పాదమును, మొదలు తాళము లేక చలింపశేయవలయును ; తరు 

వాత రెండవతాళము నారంభించి, మార్గ _ చేశిగతులతో వాయించి, . కడపట 

ఏక, అంతర అను | కియలతో పహారణములు గూర్చి, లగ్న|పవారణ మందు, 

(భమరీకరణముతోడి పాటమును, అన్ని వాద్యముల నాదములతోను గూర్చవల 

యును ; తరువాత వికటాంగమెన విషమతాండవము చేయవలను. 61, 62, 68 

తరువాత అతడు జనులందరికిని ర_క్తిగలుగునట్టు, రాగమునాలాపింపవ లెను. 

ఆనై, సూడయెక్క. మొదటి | వబంధమును పాడవలెను ; చానినే -వాయింపవల 

యును ; |ధువపదమును పలుమారు పొడుచున్నపుడు, _చానికి సకియగు యతిని 

వాయింపదగును ; సేరణి, -ठ ००953269, నమముగాను, ఇండు మూడింతలు 

గాను చేసి, యతి ముగింపుతో గజైల వాయింపులను గూడ కూర్చవలను ; 

ఆభోగమును పాడించి, ముగింపులో యతితోగాని, (పవారణమూతోడగాని, 

గజరము వాయింపబడుచుండగా, వికటముగా, మరల ఉద్దతముగా, వారితో 

[ సహానాయకులతో 2] న రింపవలెను. మరల సేరణి, తకారముతో నరఠిగా (१) 

ఛండనము చేయవలయును " "1" 64, 68, 66, 67 

సూడయందలి రెండవది, మొదలగు |పబంధ ములను ఇశు (పయో గించుట 

పురణిపదతియని బుధులందురు ia Ee क ` 68 

క దేశి పదతి 
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మును, ఆశై శూన్యమందు [వాద్యము పాట, లేక 2] పుష్పాంజలి ఆమీది 

రేంకారము, రిగవణి, మరి 'తుండుక్రము, చమత్యా_రము, ఆతారువాత గీతాంగ 

వాద్యము, ఉచ్చలిత మైన ౦రుతి, అకు (పహారణము ; 86 చేశపద్దతి. 69, 10 
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కవితము, ఉట్టవణి, ఖండయతి, అవచ్చేదకము, మొదలగునవి, రిఘోణితో 
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సముదాయ (వబంధముతో, బరొక్కు చి తవాద్యముతోనై. నను, రంగమండపమును 

[పవేశింపవలయును ; అనంతరము, ముఖవాద్యము నడువవలెను ; 68 

చేశీవిద్యావిశారదులు పుటిలమని పేరొన్నారు. „ + 

దీనితోనే పుష్పాంజలి వేయవలయును  గనుగ, దీనికే లోకవ్యవహారమున 
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అంతరమున హుడుక్క, కరట, చదేశీపటహాము, మున్నగు వాద్యములుండ 

దగును; శబము శావ్యముగానుండుట క కంచుతాళములను.. వదలవలభును. (18 
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తాళ ములును గావచ్చును. 
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ద్వివి € $ నూడః 

శుద్దశ్చ సాలగశ్శాతి నూడః స్యాన్న ర్త దికధా 

(పాగలా కరణం వర్ణ సరః ड వార ८5502) छ °. 80 

५९, | 

[8०९८९ र [२०० छ | १ రానకో౭ఛై కతాలికా वि म 

= +~ 9 9 ఇ థా తా ah । 
£ త్యతే శుద్ద డే౭స్మిన్ [2320 8 $ 8 8 నవ, 81 ; 

० र०*0 ९ ए ०0 న్ముల్యం సద్భశం ఇణోడతుకాకుభి 8 " 

వినిర్మితస్య వాద్యస్య సమానం నృ _త్తమాచరెతి, 82" 

సంగీతస్య యదా పా|తం తదా సంగీతముచ్య శే! క | 

|ధువో మటః (పతిమటో నిసారుః సాటతాలక'॥ క 

एण्ड కతాలీచ నూడే స్యుః < दति त. ६8. 

€ द రాసకమ్ ` ^ आः 

బంధం బండ్యాదిమాశీత్య యస్మిన్ పోడశనాయికాః 

११ శానా పుం రా ఆగ నృత్యంతి ८ ०९८ హైవా రాసకం తత్ [28 _రితమ్ ॥ 54. 

క 

పిండి ४०४8७ భిద్యలతా భేదాత్ చతు ర్విధః | 

शुः = ఆభ్యధాయి €> ठ ©) 0८8 ; | పిండీతు సిండనాత్ ; 85. 

भ గుంఫనాత్ శృంఖలా 26 భేదనాత్ ; జాలవతి లతా 

|< కం బహు భిదాః స్యుః [పొడ 5 రకె 8 కృతాః क) 

పోడ-శ వ పరం ९ [९ యశ్తాభిర్బంధ పూర్ణ తా, 6६6 

| ००6८०७० యదా కా (కూ?) ర్వాసం కంచుకం తథా _ 

ధమిిల్లం వేణికాం వాపి త_త్తద్దేశానుసారతః, 87" 

| దధానాః నుభగం వేషం క్వణన్మం జీరకంకణమ్ 

“  వహీవనంచే మనోవాోరి పీవరోరుకటీ ననమ్ gg 
1. ఈ వాక్యమునకు అగ్వయముూగాని, - అర్లముగాని న్ప డలేదు [5]. 

ఖీ ;; “తదనంగీత ముచ్యకి అని నావద్ది |వా (ప; అప్పటికిని అంతే. 1 జ 
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రెండు తెగల నూడ 

న_ర్హనమున సూడ కుద్దమని సాళగమని ఇెండువిధములు : మొదలు, 5९, 

కరణము, వర్ణనరము, శై వారము, రఖోంబడము, | తిభంగి, వర్తని; కడపట (१) 

రాసకము, ఏకతాళి ~ ఇవి తొమ్మిది శుద్ధసూడమందలి (పబంధములు. 80, 81 

వీని స్వరాకురములతో సమముగా, ధాతు - కాకువులకు ' తగినట్లు, 
నిర్మించిన (?) వాద్యమునకు సరిగా నృ_త్తము. చేయవలెను. - 8 

థువము, మట్టీము, పతిమట్టము, నిస్వారువు, అటతఆాళము, రాసకము, 

ఏకతాళి, _ ఈ యేడును సాళగసూడయందుండును. . 88 

ఇక' ८०5४2339 

పిండి మొదలగు బంధములను - కట్టు వొట్లను - & [శయించి, నాయికలు పదు 

నారుగురుగాని, >| ८९ డుగురుగాని, యెనమండుగుర్లుగాని, . చే యున్భ _త్రము, 

రాసక మనబడును. 84 

పిండి, శృంఖలిక భేద్యము లత ~ ఇటు బంధము నాలుగు తెగలని బుధులు 

చెప్పుదురు అందు పిడుచవలె గుంపుగాగూడుట పిండి; సరమువలె కూర్చుట | 

శృంఖల ; వేరుగా విడివడియుండుట భేద్యము వలవలె ఏర్పడుట లత ; |పౌఢు 

లె న నరకులు, పె వానిలో నొకొ,క్క_టినిగూడ అనేక విధములుగా కల్సింప 

గలరు. నటువక తెలు పదునారుగురే యురడదగును, ' ఎందుకనగా ఆసంఖ్యతో 
+ % ५ 

బంధము పూర మగును గనుక క -- + ~= 88, &6 

నటువక తియలు చీరనుగాని, చల డమునుగాస్, కుబుసముగాని, రవికగాని 

కొప్పునుగాని, జడనుగాని, ఆయోదే శపద్దతినేను సరీంచి తాల్చవచ్చును ; వారి 

3252633 సొబగుగానుండవలయును ; చేతికోడింయుములును; కొలందియలును గలగల 

సదువేయగలవి గావలయును ; ఊరు - కటి - సనములు, లావుగాగల మనోహర 

మెన |పాయముననుం డువారు णलः दः वथः नरे జరిటలు జంట 

१ ४ ण, च्य ४ ५५ a ' न 



~ `` कण्ठक ద్వందశస్తుల్య చారీ (పభ్భతయః కోమాత 

రరిగం యవనికా గర్భాత్ విశయుః పార్శ్వ యోరిమాః. 

ఆది రాజ ।|శీయః' > वे ° ९255०200 > రాద్యరమ్ | 

స్వయం వరీతుం మహోత్మ్యాక్ |పాప్తాణఇవ నభాపతిమ్ ; = 

॥ గోపికానాం సహా ( "¢ మాని తాః ముఖరునాయి కాః 

ఆగతా ఇవ कर కీడితుం రాసకోత్సవే 

భః 1 Pre 
९ प bE |>. 

+ 4 ణో ఎ Hh + 4 £ 1 Ay Tap 

యాతాయాత [క క్ల १) మకళి షాః + ४58 &€० ` 
८? €.) 

€ 46 పోద యా? (యం రో सये ०2) ० రాజానమివ సేవితుమ్. 

८, 1థువా ఇవ తటి లైభాః, చలత్మల్సలతా ఇవ 

- 

| కామి ర్చి వెషధారిణ్యః సా क्छ य् 9 తకలా ఇవ, 

శికిఆా ఇవ పార్య్ణతా [వతీచ్చాయా ఇవ|శియః 

బుతు పయోజ్య రాగేణ గీయమా నెషు గాయనే 8, 

ज 

చర్చర్యారాది (పబం గేషు దోీరూడసిశే 
| । 

వాద్వ్యేషుచ పషయు 324 సద్భ కే విచక్షరొౌ 8 च च 

ष ध గ A 

, ఖండ మండల చాలిఖి; లాసార్దింగ [పముఖి ర | 
ణ్ 

,కుర్వత్యః [పస్తుతై రంగగై 8 గీతార్థాభినయం నమమ్. 

[१ + t= 

ar €4 © २4) 3९. వా న ఆెలికాభి 8. అయా ను గను । , 

:.“ “* బంధుర 8९ పిధె ©) 0 8 నృ'త్వ్యలయు రిహా నాయకా 

rr [> > 2653. 8. సంధివానై. రహ్యవసారకా ४ | 

ఓవ. ప్రియం, మ్ముది...సథావతికి విశేవణముగ్యావకివ్కః दु డీనిని [तकन నవరి ఫ్లొత్త 
శ్రియ అనియ |[వా. [పతులన్నిటను. అదే యుచితతరమని | గహించితిన్లో - 

वि + ११ | 
| # 

५. ८6९32 ° , అను [వా . [ప . పాఠము రాజుకు వీఢొవణముగా ను గ వాము. 
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లుగా, వాద్యముతో సరిగా, సాగునట్టి బారి మొదలగువానితో, తెరలోనుండి 

రలగస్థలమునకు ఇరు [పక్క లనుండియు రావలెను. 87, 88, 89 

చాలకాలమునకు తమకు తగిన మోవేత్మరముగల వరుడు మరల దోరకినాడని, 

సభాపతిని ఆా మెవరించుటకు వచ్చినట్టి (పొచీన ఫోడశమవో రాజుల లతులో 

యనునట్లు, | भ 90 

పదారువేల గోపికలలో మన్న నగలిగిన ముఖ్యనాయిక లు పదారుగురు, రా 

కోత్సవమందు |పభువుతో |క్రీడింపవచ్చినారోయనునట్లు, 91 

దోషముల 2) ९2०४ (ए [४२९० దుదయము) లేని రాజు (చం|దున్సి సేవించు 

టక , రాకపోకలుచేసి, అలసి, కూడబడిన చం|దకళలు పదునారును (एप 

ములు ధరించి వచ్చినవో యనునట్లు ఫ్ర 92 

నిలిచిన మెరుగుదిగలవలళా, కదలునట్టి కల్పలతలవలె, ठम త్తకళలు స్ర్రీరూప 

ములతో |పత్యత మైనవోయనురీతి, పార్వతిదేవి శిష్యురాండ్రోయనుపగిది, లక్షీ 

దేవి [పతిబింబములో యనదగియుండునాయిక్లలు 
t शरै कक & ४ 

te gmp 

.,,ఆయాబుతువుల్యదు (పయో గింపదగిన' రాగములతో _గాయకృల్లు చర్చరి 

మున్నగు |పబంధములను చేశినూడయందున్న వానిని పాడుచుండ గా నేర్చ 

రులు తగిన వాద్యములను వాయేంవగా, “ ~“ , `. 98, 94, 95 

ఖండములతో, మండలములతో, 'చారులతో, పస్తావమునందలి యారగములచే, 

పొట యర్గమును సమముగా అభినయించ్లుచు, "(వవేశీంచుచు వెడలిపోవుచు, 

సందులేకుండ తొలగుచు, లయకు సరిగా చిటికెలు వేయుచు, ఒక రొకరిచేతులవె 

ఈళశము తటుచు, పలువిధములె న నిండుబంధములతో  నజరింపవల్లయును 

96, 97 
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చర రి మెతదెవాహుః వర్ల తాలాంచితేనచెత్ fh 

र्ठ [పవిశయుసాః గాయంత్య र) 960 కలమ్, , 9६ 

6 ९256 పీ ఫ్ పదిం బాథ $ 0२ రాభా వర त 8  ‰ न. ९ థ శృంగార ट 92539 त ५५ 

నాయక స్య గురాఖ్యాతి పఖా్యాపన పద కర 8 rs P 

మండ లేన (పనృత్యంతి కాంతా వాసంతికోత్సవే, 99 ॥ 

€ © నాట్యరాసకమ్ 

చరితం భూపశేర్య| త పదా గ్టెరథినీయతే iE क् 
| 4 1 . ६ 

నాయికాభిర్యసంత రా దేశీ హిందోలగీతిభిః + 
యౌోావనాసనవమతా భి 8 తదు కం నాట్య రాసకమ్. 100 * 

१.४ ” 
| re ८ eer అ ४. ५ 

అథ దండరోసకమ్ bw 

పా|తాణ్యపా సమారభర వర్ణంతే దండ एर 

[కమాత్ చత్యారి చత్వారి నాయ కెచ్చానుసారతః. 

చతుష్షష్టి ర్భవెద్యావత్ యావత్స్ళా ద్విగుణా ప్ర 8; 3 
అరత్ని సమ్మిత దై ర్యాత అంగువ్షవరిణాహి నౌ, 

దండా కనకబద్దాంతెౌ మదనాది |[దుమోద్భవౌ , , ५ 
4 చా ~; \ त° నానా చె र प, సువ్భ త | మస్ఫృ వర్గ కేశ్సారు చితి ; धष | 

“, ` " "&&&§5 పొణిపద్మాభ్యాం' అథవా ०८० | బోరే. 

4 తురికా దండకౌ యద్యా త_త్తచేశీయభం గిథి8. 104. 
"^ २६ re 

ఉ २९) వాద్యమాసనెషు 2| ४२०८२ వాద उ 8 a 

లాస్యాంగ |భమరీ పాద చారీథభిశ్చారుచం| కమమ్, 

సవ్యాపసవ్య త శ [క (భాం ० ఖండ [పయో గజ ध 

చ శప్రం పంచభిర్భ్హాతె 8 56९८० దం డమెళనమ్. 
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ఇక చ ర్చ 8 

-ए "2530 ह, నాయికలు వర్ణ తాళములతో గూడిన వ్లాద్యముతో, మధుర 

ముగా చర్చరినిగాని, ద్విపదినిగాని, పాడుచు [పవేశించి, శృంగార వీరములలో 

నాయకుని గుణములను, కీ 08, వెలువరుచు పదములు నిండిన బుతువర్ల నలతో 

మండలముగా వసంతోత్సవమునందు 5 १०२०९ చర్చరియనబడును.: -968, 99 

ఇక నాట ड రాసకము 

నాయికలు యకౌనవాసవమ_త్తలె , వనంతబుతువున, చేశియుయాాలపాటలు 

పాడుచు, రాజుగారి చరి [తమును, పదార్థాభీనయముతో" చూపుట, నాటస్టరాసక 

మనబడును. | ४ 100 

ఇక దండ రానకము 

దండరాసకమున, ఎనమండుగురు మొదలు, నాయకున్షి యిహ్ట్రముననుసరించి, 
(కమముగా నలుగురు నలుగురుగా, పా[తముల ~ ఆడునట్టి వారి వ ५०8 పెరుగ 

వచ్చును; అట్లు అరువదినలుగురవరకును' ०287-0 ठ వచ్చును ; వారు రెండురెండు 

సరిజట్టుగా ఏర్పడవలెను, (2) 

రెండు చేతులందును శెండుకోలలు థరింపవలయునుు అవి ఒక_క_టి చిట 

కెన వేలు చాచిన మూరపొడవును బొటన వేలి లావునుగలిగి, గుం|డముగా 

నుండదగును; పొగడ మున్నగు |మానితో చేయబడినవియ్సు, వలువన్నెల చి|త్ర 
పనులు గలవియుగావలెను ; లేదా, ఆయాదేశరీతులననుసరించి ఒకచేతకోల, 

ఇంకొకచేత చామరమునుగాని, छह) కోలను; చురక कशत ధరింషవచ్చును. 
a 101, 102, 108, 104 

మీదచెప్పిన ప |తబంధముల్రను భాదకులు .వాయించుతుండగాః లాస్వాంగము 

రులు. వీనితో, “అందమగు దాట్టతో ఎడమ 

కుడి |పక్కలందును, ఛ|క్షమువంటి తిరుగుడులతో మః" ఖండ్మవళ్లాగముచే గలిగి 

శబములగు బదుఘ్మాతములితో పఠస్తరము క్షోలలను కలుపవళను. 105, 106 

లయిన |భమరులు పాదములుూ' బే 
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వాద్యమా నెషు వార్యేషు 38 (పహారణాదిషు, 108 

కాంస్వ్యన' భఘటితాన్ యద్వాలోహేన ఫణిన* కరః 
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భీవే కతత్స రాభక్షాః నరాః నారీజనో౭ థవా 
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~" శివోత్స వేము కర్తవ్యం నృ_శ్తమేతక్ శివ| పియమ్. 118 

, అథ చింతునృ తమ్ * 

- ౧ తొలోచ్భందానుగై 8 పాశళుర్యతి | పహారణాదిఖిః cog 
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నట్టువక -ठे2 న ర్లనమందు చెప్పబడిన అన్ని |పబంధములును దీనియందు, 

దొరల కుతూవాలము ననుసరించి, కమముగా, వాయింపనగును ; © रहै) పౌఢథు 
८ 

లగు स दु నేర్చిన న_ర్హనముగూడ, చేయదగును. 107 

ఇక, $> | ॐ ०० > 

మృదంగము, కరట, కంచుతాళము, కాహాళమును వాయించువారు తమ 

తమ వాద్యములలో యతి, (పవారణము మున్నగు  చవాద్య|పబంధములను 

వాయించుచుండగా, పురుషులుగాని బ్ర్రలుగాని కంచుతోగాని తా| మముతో 

గాని చేసిన పాములను ఎడమచేతులందును, అటికొడుపులను కుడిశేతులందును 

"దరించి, లయయానుసారముగ “కిరికిటి యను శబ్దము స్సురించునట్లు వాయించుచు, . 

రు చాకసొ మ్ములుదాల్సి, విభూతిపుం| డములు మూడు పలుచనగా. ధరించి, 

శివునినే ధ్యానించుచు, బంతులుదీరి శివునిపాటలు పాడుచు, యథోచితములై న 

అంగములతో, పాటలతో, గతితోగూడిన లాస్వాంగములతో ఒకప్పుడు ఒకరి 

కొకరు ఎదురు మొగముగా రెండుగా ఏర్పడుచు మరొకప్పుడు మండలముగా 

తీరుచు, పలుభంగులుగా న రింకపవలయును ; శివునికి (పియమెన యయా <) తము 

వోత్స వములందు చేయదగినది. ` 108, 109, 110, 111, 112, 118 
५ # 

ఇక చింతునృ తము 

చక్కని వేషముగల లే|చాయపు (22525९9, యతి, | ప్రహారణము మొదలగు 

పాటములను తాళ చ్చృందముననుసరించి వాద్యములందును , నోటను కరతాళ 

' అయముతో గూడ పలఠికించుచు, లలితములై న లాస్యాంగములతో, పాదములతో 

చారులతో, గతులతో [5800 దేశమున పుటినవియు, ఆ కాకురీతులతో [स 

బడినపీయు, “చింతుు అను “వేరుకలవియు నగు CPE ఆ పాటల 

యరము 258) 250०0552, అందమె న లయముగల కొతునూో లూస్య్యాంగము [<> 

రముగానుండునటి ఆయా పయో గమ్వులతో శే నడుము (వభువు మనస్సు వారింఛు 
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నట్టు, సుకలాసము చెయుచు, ఆడుట చింతున్భ_త్తమనబడును ఆ ఇదె తమిళులకు 

బాల |పియమెనది. 
114, 115, 116, 117 

ఇక కందుక నృ द (०८०७) 

ఇందు పద్యము గోమూ|తిక, నాగము, చక్రము, మున్నగు భములను 

లేదా చేశిన్భ_త్తమునకు చెప్పిన పబంధములను నానాపాటములతో [కమముగా 

వాద్యా వారు వాయించుచుండవలయును 

నటువ క తియల చేషముధరించి, చక్క-_ని నడుములు, నిండై న కన్నులుగలిగి 

బలిసినతొడల, పిరుదుల బరువుగలిగి 2987-5 గబ్బిగుబ్బలు గలిగి అందమున 

పాయమున, వి భ్రమమున, ఒకరితోనొకరు పోటాపఫోటి చేయువనితలు, 

| 118, 419, 120 

బంగారు - వెండి - కంచులతో 50) | ०९8 చేసినవి 2595553, ` లోన 

కదలునటి యినుపగుండ १९९१९९८८ ९2) గలవియునగు బంతులు [५5०२ తమ 

.ఖానిని ఎదుటి వారికిచ్చుచు వారిబంతులను. తాముషటుకొనుచు అప్పుడప్పుడు 

మరల చెంఢడను మార్చుకొనుచు కుచముాలవరికి, మొగములవదికి అవివచ్చినపుడు 

పతులనువలె ఎగురగొటుచు, వేశుకతో గట్టిగా కూతలు వేయుచు 

12t;182, 128 

ఎగురుచున్న చెండ్రను పట్టుకొనుటకె షరువెక్రు చంశలనేగశ్రములలీలచే 

ఆకాశమును చేపలు, తామరపూవులు నిండిన యొక కొలనివలి తీర్చుచు కోమల 

ములగు చారులు - గతులు - పాదముల్లు ~ లాస్యాంగముల్సు_ ఫీనితో శౌ ర్లించునది 

“కందుకన్భ _త్తమగును वा ५ కో 124, 128 

ల 

జక భాండికనృ తము 
र क ४ + 

ఇది భండులు వోస్యగాం (८ చేయునది ; न> 5 00 ఛున్లపుడ్లు. వాద్య 

గాం|డు నోటిశాధ్యములును వాభ్యములను వాయించునటు . అధినంహుములును 
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స ప్రమో౭ ధ్యాయఃి 

ఖంజ వామన బోగండ వాన రాద్యనుకారిణః 

కిఖ సారస చామాతు || 5०6 రుతకారిణః, 127 

రోష్ట) సారమేయారది వాశితానువిధభాయినః 

3 22.45 9१८ లై. 8 = = శ్చ తథావిధై 8, 128 

ఉత్సారణాయ జాడ్యన్య వహాసయంతో నిరంతరమ్ 

అత్యంతం వామనీభూతాః పాకురత్యంతదుమ్మరె 8 , । 

యత నృత్యంతి ०८2० బాండికం న_్హనం మతమ్. 129 

'అథ ఘటినణీ నృ తమ్ 

। హుడుక్కాంస్కంధసంసక్తాం వాదయంతీ సఖీమివ l 

గాయనై_ ర్లాయనీభిళ్చ వాంశి కె శ్చ సమన్వితా, 180 

- చండారలీ న_్రకీవేషో (వ १ 66 శారీర रक ० 

చర్యా | 2088 ९ ? దేశినూడస్టి ४० 1 

గాయంతీ ధన్వినం | కీడాకిరాతం పార్యక్రీపతిమ్ 

కావాలై ర్మద్దలై 8 , కాంన్యతాలై_* కరటయాంచి छे , 182 

వాద్యేషు వాద్య మానేషు యతి| పవారణాదిషు 

१8980 > )&> మా రాభిః తాలచ్చందమనోవారమ్, 188 

-ఇయత్ర నృ తదిదం భారతం నృ_త్తం ఘటినణీ విధిః [2] క 3 व 

¦ పవంవిధగుణ र 2४8 [ప్రయోజ్యం పురుషేణవా. ` : 184 

1. ०९ శ్రీ", ४९" 08)", 528)" అను రూవములు |వా. |వ, 
“తలో. నున్నవి: "హుడుక్కజాతి వాదరము, 'ఘటసా అనునది గలదు గనుక్క 

చానిని ధరించిన (స్త్రీ 'ఘుటసి స్త్రీ కాగా, అదే వాతలో 

ముండునని, ఈ నృత్త మిం'కే [గంథమున్ందును కానరాలేదు గనుక దేనీ సరి. 

+ 4९68 88 दु సూచించీనారు. ( [5०6 गट) । es 

&९24। & |` అయ 



ఏడవ యధ్యాయము శీర్ 

తాళానుసారముగా చేతులు తటుచు సాగింపవలెను; న రకులు గూనివారిని 

2०९१ వారిని, అంగహీనులను,! కోతులను, అనుకరించుచు, నెమలి, జెగురు, వెడి 

కంటి, చిలుక మున్నగు వారివలె కూయుచు, గాడిద, ६,0 3 , కుక్క. మొదలగు 

జంతువుల కూతలననుసరించుచు, ఆయా బూతుమాటలకతో, చేష్టలతో, చూచు 

వారి విసుగును పోగొట్టుటకై నిరంతరముగా నమ్వించుచు, చాల పొట్టిగానిలిచి, 

"తతీదుమ్మరములై న పాటములతో, ఆడవలయును ; ఇది భాండిక నృ_త్తమగును, 

126, 127, 128, 129 

ఇక ఘటినణీ నృ తము 

మృదువై న వేషము, న్ఫుటమెన నాదముగల శారీరమును, గలిగిన మాల 

జాతీ నర్తకి, మూపుమీద చెలిక करलं హుడుకా వాద్యమును జెటుకోని 

వాయించుచు, పాటపాడునట్టి పుగుషులతో, ప్ర్రీలతోగూడి, फण పబంధము? 

మొదలగు రచనలును, చేశినూడయందలి పాటలును, డ్రీడాకిరాతరూపుడగు 

ధనురారిని పార్యతీపతిని గూర్చి పాడుచు, కావాళములు, మదైెలలు, కంచుతాళ 
ములు - వీనితో కరటా వాద్యమును చేర్చి బాదకులు యతి పవారణము మున్నగు 

తాళ | పబంధములను వాయించుచుండగా, . సుకుమారములగు గతులతో, మనో 

వారముగా తాళచ్చందముననుసరించి ठ 0०८०८ ఘటినణీ నృ _త్తమగును ; 853 

గుణములుగల మగవాడై నను ఈ నృత్తము చేయవచ్చును, | 

180, 131, 18४, 188, 184 

1. 'పోగండి అనగా చిన్న విడలనియు చెప్పవచ్చును. 
G 

“అ एण्य रेषे గలిగి, అ ధ్యాాత్మవిషయము గలిగి, _ఆోగులు क 
एमसि (చూ. భరతకోశము) [न —™™ 
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ఇక చారణ నృ త్రము 

సౌరాష్ట్ర) దేశము వానరై న చారణులు - ఊరూరు తిరుగుచు, “గేయములు 
ने ष्ठ వృ త్రిగలవారు _, పలు తెరగుల యను[ప్రాసములు గల్లి, మధురములై న 

రసమునిండిన దోవాకములను! రసములకు తగిన రాగములతో చదేశకాకువులతో 
పాడుచు, ఖీ-భూ అను శబ్దములు నిండిన వాద్యధ్వనులను నోటితో పలుకుచు, 

అందమైన ఛందముగల కరతాళములు పలుభంగులతో వేయుచు |భమరములతో 
అందమైన గట్టి పాదవిన్యాసములతో,  లలితోద్దతముగా నంర్తించుట చారణ 

నృత్తము; (స్త్రీలై నచో కట్టుచీర కొంగులతో ముసుగు వేసికొనవలయును. 

185, 186, 187, 188 

| 288 బహురూపనృ త్రము 

అనేకరూసములుగల లోకుల ఆయారూపములను, 53242539 చేష్ట భాష-వీనిచే 

(వదర్శించునదిగాన ఇది బహురూవమనబడును. దానిని నిరూఫింతుము 189 

రక్తి గలిగింపగలవాడు, మంచిపలుకుగలవాడు యుక్తిగా మాటలాడు నేరు 

గలవాడు, ఆకోగ్యవంతుడు, కై వారమున 6, మంచిశేఖగలవాడు, 

రసీకుడు, రూపరి, భాపసాశ కి గలవాడు, (పొయముగలవాడు, మికి_లి 

పొడుగరియు పొట్లేయు గానివాడు, సంస్ల్మతము మొదలగు భాషలందు, ఇతర 

- ఈూభాపలందును దక్షుడు, సభ్యత నెరిగినవాడు, బలవంతుడు, |శమను. గెలిచిన 

వాడు, త్వరలో వేషము మార్చుకొనగలవాడు |పస్తావమునకుచితమెన వానిని 

చదువగలవాడు, తనవంటి యనుచరులతో , గూడినవాడు, గడ్డమును, తలవెం[టు 

కలను జారము. చేసికొన్న వాడు, మధురధ్వనిగల గా తము గలవాడు ~ ఇట్టి 

फ ॥ 4 )। 
- + 

-- ~~~ ~--~--~=-----------------“+-~---------" "~ ----- --------------~-----------~------~--- ~ नवस्व ४ లా 

1. దోధక్షమను వృత్త చృందన్సుగల రచనలు. మూడు భగణములు, రెండు గురువు 

"లును పాదమునకు గలడి దోధకము నానన నానన నానన సానా” ఇటు 
| न ५१ हि 

2. © యిప్పటి 24९९-5 రిక दक (Introduction P. 152). 
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మధురధ్వని శారీరో బహురూపీ నిగద్యశే, 
| 42 ठं (30 छण = తా రా రథ & ° ప్రై 253 >> ०९८ ०6 छ 8. 

त [ 82 फ ०४ 5 ठ నాఢ్యం లోకధర్శ్మముపేయు షా 

సా_త్తికెన పరిత్య కం హావభావై_ రలంకృ్ళతమ్, 

"` ` ద్విచతుశ్సరణా పాదసంజ్లీవా'భినయాంచితమ్| ?7 
` ` ` [255० [2 चकग | ० సకలాతోద్యసంయుతమ్, 

न ८6 [>> 0 खे. 8 | ने» 8 £ । నృ ठ, ८5 మనోవహారమ్; 

నృపవం శనవా ®“ & పసిద్దచరితేన ठ, 

न 

యన్నా శు (260) సాజాత త ८ | > स; ५ प्ये తత్తు db ए ద [०७ < |© మమ్ ; र 

२०९ [7 क णन మనిష్టం యత్ నభాసనడాన్ 0 ; 

bared యచ్చ ९ 2७ రూపం 5४ 3453. 1८ ~ 
(द्ध ˆ ` — 

21 । 
Re | i 

3: = అథ కోల్లాట నర్హనమ్ ध 
९) ' -- 

" కాహార రార సంతాలసమని Tr ©. © ర పట ते ०8 ७००९6 छ ०९८००९९ తై 8 "^~. 

, .: , మద్దలె 8 జయభ J १ 49; “యక్ “దల జయభుంటాభిః భేరిభి_నంబశురపి, 149 रः: 

` వాద్యమానేషు వాద్యషు వాదకై ర్భావంమద్బుతమ్! at దీ ఫ్రీ బ్రా म || | | TE", 
Wy 

౫... వర[తాగమనై 8.) ख YE కరా రంచితాదిధిః, 

[ x 

: [పాంశోరుపరి వంశస్య [ ४232. ए ५९७८०९९.) - ठ 8 

(పాణసం దెవాకరకా 8 శ స్త్రధారా[గవంచనై 8 

మనుమ్య దుర్వవార్భా 8 మృద్వంగ పరివ © 7 8 

" ఉచె 8 ఖగవదుడినె 8 శసాగణాం చాలనాదిభి 8 

గ య[తన్ఫ త్యం తి కోలాటా సనత్ స్యా త కోలాటన రనమ్ 
8, 

1, “నాదసంజివాథి' అని (వా. [వ. > 8 చిన్ని సవరణతో అర్లము నూచించితిని, 3 

ని, छ ०. ०६) रे ९८ ०8५० అని (నౌ [5 కొొరుకరాని వబాఢధఠము . Ah 

मेद जिर #- 

nm 
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వాడు బహురూపి యనదగును ; ఈ గుణములన్నియు = कठ क - 

గలిగిన (స్త్రీయెనను గావచ్చును, 140, 141, 142, 143, 144 

సాత్వికాభినయము వదలి, లోకధర్శ్మమునా। శ్రయిం చిన; [9० ०8 లతో, 

వోవభావముల సొగనుతో, రెండుకాళ్ళ, నాలుగుకాళ్ళ, 'కాళ్ళులేసి _ సజీవ 

వస్తువుల యభినయముతో అన్ని వాద్యములతో"ను గూడి, పా|త్రము "మొదలు 

(పవేశింపవలయును ; వాద్యములందలి పాటములత్రోను, 'నృృ' త్ర్తములతోను, ఆట 

మనోవారము గావలయును ; రాజవంశముగాని ( ) లోక పసిద్దమైన చరితను 
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([శుతులన్నియు శెలిసినవాడు, ముఖవాద్యమందు నేర్చరి, ' శిష్యులకు 'నర్పుట 

యందు చతురుడు, తానే ॐ 6.०3 సై పుణ్యము గవ రు న్ఫృత్తగీతవాద్యము 

అను మేళగింపనేరుగలవాడు, నానాచేశముల _నృక్యరీతు లైరిగినహాడు , కళా 

విదుడు, నిరహంకారుడు, పరంపరగా ९6905 దేశమూ छद, 'అాశములిందు 

కుశలుడు, మాటకారి, గీతవా ద్యములు తెలిసిన జోడు,” ` [5 6 తగా ఆ యా 
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1 EET రెండకరములు లు పము. “గతి ఉండునని పరివ 
నా సూచన ५ 

। । शै 
(५८५ 

కోలావిత్ నిరవాంకారః పారంపర్యోపదేశవాన్ 

తాలేను కుళలో వాగే వేదితా గీతవాద్ద యోః, 

పతికల్పయితుం భంగీః తాస్తాః (వతినవాః తమ 8 

క రాభ్యాం బాదపాటాది కర్మదర్శయితుంవటుః. 

అవ్యంగో౭.౦తర్భుఖః కలోగిరూపవాన_న్థమశ్స్చరః 
న_ర్హకీ మనసా సార్ద మేకీభావమిహాగతః, 

సుకేఖో ८028674. మంజువ చనో న_ర్హకోము త్త 

గుకా రేవం విధే ర్యుక్తా కించిద్గలితయౌావనా 

అంతఃపుర (0) స్త్రీశాం శితాయాం న ర్రకీపరమ్. 

అధ ముఖరిలకణమ్ 

See ०५००, छण” ([తాణాం 75658 జ తా 

మార్దనా[ త్రయ వేదిత్వ [స్టీ|రతా లఘుహా_న్రతా 

వాద్య (2320048 ठु ०२९० పొ[తచితానవ ర్తి తా 

బృరిదమేలన ८७९० ५०९४४९९० 5 ठ &) छ ०. 

న్యూ నాతిరి కణయో? ते: ४०8 ర్వాద్య | # &ॐ छण 

` సంగీతయో జనజ ९० | 255 द, ठ ०९) 553 , 

చి|తాదిక చతుర్మార్గ వివేచన విదగతా 

2& ९९० సావధానత్యం తాలానుగగతిజ తా 

| సర్వాంగదో షరాహిత్యం ఛదావకణనై పుణమ్ 
ర్ రీ శ్చశబి స్య रो 24.550 వాద్య వాదితా 

(పస్తావో చిత కె వార చతురత్వం.' సభాప శే? 

గా|తస్వ రానుగామిత్యం వాజవా దే సుక < తా, 

౪ జూ # % 

# త! 

^ " య % 
+ ధ్యాయ్మ 

= en r 

४. 

188 



ఏడవ యుధ్యాయము 
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భంగులను కల్పింపగలవాడు, చేతులతో వాద - పొటములు మొదలగుపనులు చేసి 

చూపగలవాడు, అంగహీనతలేనివాడు, _అంతరుగిఖి, ఆరోగ్యవంతుడు; రూప 

వంతుడు, మచ్చరములేనివాడు. 3 8 మనస్సుతో పకీభావమునొందగలవాడు, 

మంచి'రేఖకలవాడు, రంజనచేయగలవాడు, మధురభాక్కు_గలబాడు ~, = 

న_ర్హకుడగును. ఈ గుణములుగల న ठ§ యౌవనము కొంత సడలినచై నపుడు 

అంతఃపుర స్త్రీలకును, (పుర స్త్రీలకును.) = ठ నేర్పుట్లకు తగును. 

- 165, 166, 167, 166. :169,.170, 171 
44 
+ त శ్ # 

am ~ wt Ark ध ॥ 

ष rE) 

~. , ८ ~“ బ్రిక ముఖరి.లకణము न ॥ ५५ ॥ (0 

శ్ १८. ఇ” 4 क 

hy + ” 1 
4 

Ck} మందలి మాతే ల లెక 2 నెరిగి యుండుట మా యూరి. అర్హమా ంసూరి $ 

కార్మారవి అను మూడు మార్జనలు - ఆవనద్దవాద్యమందుు. స్వరములను.. పుట్టించు 

(క్రమములు ~ తెలిసియుండుట, (एथ = म -వ్ఞాద్య[ పబంధ 

ములు రచింపగలుగుట, పా|త్రచి_త్తముననుసరించుట, బృందమును “మేళగించు 

చేర్చు, రంజింపజేయు శక్తి, చక్కనిరేఖ గలిగియుండుట, ఎక్కు.వతక్కు=.వలను 
क 4 Pre ५ 

సరిపషరుచుట, వాద్యముల [(శుతులనెరిగియుండుట, సంగీతమును కూర్చు శెలివి, 

పట్టు _ విడుపులందు పటుత్వము, చీ|త్రము మొదలగు నాలుగు తాళ మార్గము 

లను ~ చి (తము । (ధువము + వార్తికమ్ము ^ దీతఊణము. ` © मच्छर इ ८० 
a 8 \ 1 

బాణతనము, కాయశ క్రి, సావధానత, తాళముననుసరించు 748 233743९3 

PILE TA పే ` ५.४ de 
ధయంగమునందును దోవము లేకుండుట; "లోపములను కప్పి చెట్టు నిపుణత, 

1 | ४.8 न्ड 2.46 0" `“ ८; 
శబ్దమును పట్టుకొను, ८९० శక్తా, సొప్టవమ-హ్యాద్యముగా వాయింప 

గలుగుట , |పస్త్థావమునకు తగ్గినట్లు సఖ్ఞాపతివి-కై, వారము... చేయు... భాతుర్యము, 
' Jal 2 क 

శారీరమందలి స్వరమును వెన్నంటి. వఢవగల్బుగుటు-. १ [పక్క 

వాద్యము? | మంచిశెవిగలిగియుండుట, మంచినిలుకడగల యుతాహాము, చేయి 
~ न wo కతు 

f + మ 



818 १. से ధ్యాయః 

(१ చర్మలగ్న హ_న్హత్వమిత్యమీ 
గుణాః 24298) 8038 (పోక్తా వాదకస్య విచతణై ४. 178 

అథ (పతిముఖరిలక్షణమ్ 

గుణై १.8 శృిద్విహీనో2.పి భవేత్ |పతిముఖర్యపి; 
కింతు యశ్యాది వాద్య్యనాం కృతానాం ముఖవాదినా 

ఉచికాన్యనుయాయిీాతి [?]'తద్వద్వాదయితుమ్ తమః 179 

అథ వాద్యబృందలక ఆమ్ 

కృతానాం వాద్యక విఖి 8 వాద్యానామాళుశిత ణమ్ 

[శుతిజ్ఞాన పరత్యంచ న్వవాద్య| గహ మోత యోః + 180 

కాలానుగళ్వ మైళా| గ్యముఖయో ( (గ్యంపుటయోా?)? "ర్మేలనజ్ఞ కా 

వామదతీణ ८:96. 8९ మ నోన్య న్రుతికారికా 

ముఖానున్భ త్తి (వ_్డి?) కాదేతి బాద్యబ్బృంద గుణామశాః. 181 

అథ ముఖ్యగాయక లక్షణమ్ 

బృంద మేలన చాతుర్యం రాసిక్యననురం జనమ్ 

శిషుస్థా నేము గమక పాణగీతి (పవీణతా, 182 

గంథఖీరమధుర స్నిగ్ధ శ్రావక ధ్వనిళాలితా 

తాదృకళ్ళారీర సంప త్తి వివిధాలష్మి నై పుణమ్, 188 

సర్వగిత (వబ ంధానాం గాతృత్వం తాలధారికా 

విజిత | శముళా౭.య _త్తకంఠకా సానధానశా, 184 

రంభా +र = 

, 'వుటయోళి (వా, ४. స్పష్టతరము. వార్యముల కుడి యెడమ. మూతలు పుట 

ములు, (చూ, భర. కో. “వుటనరి కర్మ'). 



వంటుకొనిఈు యుండుట - ఇవఏ ముఖరి - వాద్యగాం|డ మెటి.కి వలయు 

79, 178, 174, 175, 116. ~ 111, 116 
५ 

क्र 

ఇక వాద २४०२० ©&5 © & 99 599 

వచో గో 3 HT 

డుసలందు తాళ ముననుస వాద్యకవులు రచించిన వాద్య|పబంధ ములను త్వరగా నేర్చుక్ళొ నాటు, (శుతి 

-; & , తమ తమ బాద్యముల పట్టు-వి 

దుచుట, పకా| గమయిన చి తము గలుగుట, వాడ్యము'యెంక క రెండు 

మేళగించు నెర్చు, కుడియెడమలం 
ప 

7९3९2, ఒకరినొక धि०0९ ६83९3, ముఖరిని అనుసరించుట - అనునిః వాద్య 

దములో 2) వారి గుణములు, 
| 

^ Amy mes 

ఇక ముఖ్య तॐ 
५ 

। 
` गे # Ja yr 

om! 1 



कि8 స_ప్తమో 2-ए ०००४ 

< ८.8 నుకలాసేన क (సమితి! స్వాయకారితా 
శుద్దసాలగరాగషు భాపాంగాడె చకాళలమ్, 1£5 

(గహేమోశేచ దక్షత్వం ధీరతా౭పా నృదోవషతా 
సర్యరీతిషు వై_దగ్వ్యాపశ్చిమత్వం సురేఖతా, 188 

~). && తాః => (ఖర?) గాయక స్యగుణాో* १४९० 8; 

ఈద్భగ్గుణా ముఖరిణీ వాడ్యబ్బందే ప్రశస్యతే 187 

(పక్ళశతె ర్రవాంగనాగానం కోమలం మధురంయతః 
కొ ०-224-45 నా భో గా उ నన 9 గ్ర रुक त సృతః, 168 

ఆథ బృందలకణ వ్ 

సమానన్వరతా బ్ఞాన| తయే గమకచాతురీ 

అన్యూనాధికతా స్థోన ( నే?) తన్మన స్త పమ థీరుతా 189 

నర నావసేరే నాదం ధ్భ త్యాగాతుం ఇిదగణా 

న్థాయాంశే ముఖ (ఖర 9 )దాయిత్వం నియమస్య |పతి[గవాః, 190 

(పబంథగాయితా వేతి గాయినాం బృందలక్షణమ్ ; 

బృందం నారీమయం 2: ९252; కార్యంవిలాసినా, 191 

(చష్టుం కాతుకినా నృత్తం శుద్దాంత ప్ర్రీజనై స్పవా 

'లాజ్ఞాం (జ్ఞ?) విధ్యావళాం చా 'వెభవభఖ్యాపనాయచ. 192 

:' అధ సం(పదాయలకణమ్ 

పా|త్రానుజీవినాం బృందం సముదాయ ఉదీరితమ్ 

పారంపరో్టోపదేశిత్వాత్ సం|పదాయశ్చ, కథ్యతే, 198 

చతుర్భిరధికా౭_ శీతిరు త్త మో త్తమ ఉచ్యతే 

విద్యావంతశళ్చతుష్ట ప్టిరు_త్తమః 25684 088. 194 

1. ^ |వా. [ప. ఉచితతర పాఠము, 
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అన్ని రీతులందును వెనుదీయని సెర్పరితనము, మంచి 

न 0६890 09० ०८5९), - ఇవి ముఖ్యగాయకుని గుణాములని బుధులం దురు 

a 4: 

: పై గుణములుగల ధ్ర ముఖరిణిగా , వాద్యబ ఎ్రందములం దుండుట (ప శ సము 

శ 182, 188, 164, 185, 186, 187, 186. 

: न 

॥7. ఇక ४०९) ०९७ © & ७७ >>> 

ि +&&०४ స్వరము ఒక్కతీరుగా నుండుట, |తిస్థానము లందును గమకములు వలి 

క్లించు నేర్చు, స్థానమందు ఎక్కువ తక్కువలు లేకుండుట, ఏకా|గచి_త్తము గలు 
, - एर భ్రయములెమి, 5 0० సమయమున నాదమును పట్టుకొని పొడగల జాణ 
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సమంతాచ్చతుర (४ ద్వా!తింశత్ క్రీ రితా౭క రాః . 

ఆయామస్తు + పూర్ణపశ్చిమలొ "మతః. 
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८९२ ०.5 సంత్యజ్య క్త నష్ట (र 

.శ్లతురశ్రం కర 8 రంగశీర్థం సమి్మితమష్ట్రఖిః. 

రాసేకాడౌ తతో౭.ప్యరం ద్విగుణంచా యథో చితము. 

` తతో౭_ప్యష్టైక రాన్ ముక్కా
 సానం కుర్యాత్ సభాపతేః. 
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శుద్దాదర్శత లాకార రంగశీరోపళో
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> ०2 రుత్కీర్డ సిం ठ 69 2९ సలభంజికె 8, 
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ఊ్యేష్టవిధమం డపమున రంగము దూరమగుటవలన వాబదర్థిముల పాూటుతనాదము 

క్రసరింపదు; చూడవలసినవానిన్య_క్టిగూడ చక్కగా గోే నళముణాతర. 212 

దూరముననుండు జనులకు వీనిపింపవలెనని, | గట్టిగా '. జేసినధ్వని 
ऽ వికారస్వరము గలదియగును.  - 28 

మండపము కనిషమెనప్పుడును ధ్వనిలో మాధ్తుకస్థము శణింశుక్లుy 

జ్ర్యేష్టము, కనిష్టము _ శెండునుగాని कुण [क सकि 

యందు సుఖముగా నృత్యమును చూడవచ్చును; ధ్వనిని వినవచ్చును 

295 0) మండపమునకు (దీర చతుర |శమునకు) పొడువు वक्थ మూర 

లును వెడల్పు ముప దిరెండు మూరలును ఉండనగుతమ ख "छथ -_జ్లదిగాని', | 

చతుర| శముగాని, (త్య|శముగా ని కావచ్చును (2) क 218 

చతుర |శమునకు నలు| పక్క-లందును ముప్పది రెండు మూరలుండదగును,., 

విక్భష్టమున కు పూర్ణ పక్చ్సిమములందు పొడువుండదగును sm 218 

దాని పూర్వభాగమున ఎనిమిది వా_స్హములు, వడలి, 2०243 ప వూ 

కోలతగల చతుర|శమైన రం గశీర్ణ మును కల్పింపవతఠఘునో. : `, (1 
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प € ¢ ॥ 1 

రాసకము మొదలగు నృ_త్తములకై , = కొలతకు - సగ ముక్కు షే? స్య 

రెండింతలు గాగాని, యథోచితముగా చేయనగును, అక్కడ 'నురడియేనిమిచి ॥॥ 1 
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1. శుఖాశకారవర్ల' నావద్ది _ా. [ప గువాతో కుంభమునకు పోలికలేదు; లేడా 

। ०4 స మా नर कण యః 

Fy నూ హో కారో భాకా 21 రా పామాచలగు వోకారన్వర్ల (శుభాకారవర్ణ ?)! కుంఖై ర్వి రాజితః 

యం |తనారీజనాలాప సంగితాది విచేప్టి తై 8, 

సంపొదిత చమతా,రః ४८००6 [2] శోఖితాన్య [ద్య? [००४ 

నీరం|ధచ్చాదనో వేత | పేతణీయద్వితీయభూః, 

నానాద్వీపాంతరానీ తై 8 దేవాంశాదిథిరంబరై 8 

విచికేణ వితానేన నయనానందదాయిక'8. 

నానా ప|తలతాబంధై_ః ఇతిహాసాదిభిశ్ళు భె 8 

వి ४308 588 [త్యాగః]. ६ - ($° १) ముఖి రః ठ 8 

र సమానాభిః భి ®$ 2595१28. 

గీతాతోద్యధ్వ'నేః స్థైర్య సున్వరత్వాది హేత వే 

గవ్యాకెర్నా తివివృ తై 8 భూషితో నాతి సంవృ తై_ 8, 

({कष्ड 8०) = ण. 8 వేదికా कण्ठ 8 

సంగీతావసంరె ४ సాం [దః పుష్ప తారకితక్షితిః, 

విసారి వివిధామోద పుప్పమాలోగపకో భితః 
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शो ఇవభారత్యాః |కీడాగారమివ (శియః 

४८. నాట్యనృ తార్థః మండపో లక్షణానితః, 

సభాపతి లకణమ్ 
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'గువోశారః స్వర్గకుంఖై*ః' అని నవరింసవచ్చును. మేరునర్యత గువావంటిది 
మండపము. 

ని. దరిష్క ठु నూచించిన యీ సపరణకు (Netes Pi 41) చూచునది, 



। ̀ బంగారు కొండలవంటి శుభకరమైన ఆకారము, వన్నెయుగల కలశములచే 
“శ్రడీభిల్హ వలయును; యం| తపు స్రీ వి| గహములు చేయు ఆటపాటలు, మున్నగు 

చేస్టలచే వేడుక గలిగించు చుండవలయును; కర్పూరము ఆదిభాగమందు వెలిగింప- ` 
బడు, చుండవలయును; శెండవ భూమిపై సందులేక, దర్శనీయముగా, పరపులు 
{5562 ०59० ०८४८0495 .1 221, 222 

 .నానాద్వీపొంతరముల నుండి తెప్పించిన దేవాంశము (చేవాంగము?) మొద 

అగు వ(స్త్రములతో, విచి|తముగా కట్టిన మేలుకట్టు, కన్నుల కానందమిచ్చున 
ऊन ९.3 €.) 

8 ८53 యుండవలయును. 2६8 

ఇ పలుతెగల ఆకుల_తీగల ०४०१७९९, చి_త్తరువులందు |వాసిన శుభకరము 
లగు ఇతిహాసాదులతో, సభాపతీయొక్క_ వి|క్రమ-త్వాగ-భో గములతో, మనో 
వారములై , చదరములె న, గోడలు గలిగి యుండవలెను. 224 

పాటల-.వాద్యాలధ్వని స్థిరముగా, సుస్వరముగా నుండుట మున్నగు కారణ 

ములచే, మండపము కిటికీలు మికిిలి పెద్దవిగాగాని, చిన్న విగాగానికాక, అంద 
ముగా నుండవలెను. व 245 
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పరస్సరము సమానములై న (2) ద్వారములు, వేదికలు, ముత్తవారణ 

ములు,! సంగీతావసరములు (?)-వీనితో గూడి యుండదగును; నేలమీద నత్ష[త 

ముూలవలె పూవులు చల్తీ యుండవలెను; వివిధములే. వ్యాపించు నుగంధముగల, 

పూలసనరములుగలిగి, రమణీయమె యుండదగును; ఎడ తెగని నల్హయగరు చెక్కుల 

కమ్మనిపొ గ, అంతటను రాజుచుండవలెను. 226, 221 

సరస్వతి చేవళమువలె, లక్మిలీలాగ్భహామువలె, నాట్య - నృ_శ్తముల్శ కే 

మండపము నిర్శింపవలెను. ५8 

నభాపతి లక్షణము 

మంచివంశమున జన్మించినవాడు, గుణము (గహించువాడ్యు పా(తాపొత 

ముల 'ేదము చెలిసినవాడు, |కీడలకు ఆటపట్టయినవాడు, జికేందియుడు, కీర్తి 
BLES ESS Ts TI 

1. ఇది అంతః ऊति చూచుట కనువుగా శెరలుకట్టిన 1 బోలునని, 

పరివ్క_ర్ల యభి[పాయపడినారు. (చూ. Notes P. 41) ~, ४. 

1. మ త్తవారణముల స్యరూపాదులమీద,. వివిధాథి|పాయములు (४) పోణంగి 

(శ్రీరామ అప్పారావుగారి తెలుగు “నాట్యశా(స్త్రము' (వు. 82-89) న వివరింప 

బడినవి చూచునది. 4 
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శృంగాశీ రసికః నక్వశాస్తాగ కూపారపారగః 
మార్గ దేశీ రవాస్యాని జ్ఞాతా నంగీతత త్త (విక్, 280 ^) = = 

అభిజ్ఞ 8 సిర్వభాపూను బావకః [कक षक 
| (తుంగనాకోధిషి త్?) సత్య వసతిర్షితమత్సరః, 281 జ 

జూ మా x కర్రా రో నిరా 
ण ण्ठ: ధృత ధ్యస్తరః కృత © S$ మమయః 
& 25 నిగతాలగ్యః పరివారానుకూల్వ్య వాన్ 282 

వివేకీ కాతుకీ వాగే తరుణోగుణదో వవిక్ 

సులక్షణో జితారాతిః (5) 698, , .నర్శణి, 288 

९7) ख ° వరనిందచాయామపి నిత్యం పరాజ్యుఖః 

త్యాగీ దయౌావరిః (8) మాన్ సభావతి 62568 पं । 284 

నభ ర్రగుకాః 

' వేస్తా వోచిత భాపి. తం తు €१ क -० (తు ९5 తజ్జ छ० 

न. మాన్యతాకాపి (వ్య £) నాటకాదిషుపాటవమహ్్, 295 

వాగయాది శా (2) వేది ९० स पि्ैकः వీలశా లి छ 
` ` ट" కేయతా ము_క్తరాగద్వేషాది (8?) మానితా, 286 

గుణవత్వాలతా= శేవదేశభాషాను కాశళలమ్ * 
రసభావేంగితజ్ఞానం, = ९८60 = क, 47 

కొర్య్మత్మితయ చాతుర్యం సుమూ 0९0 కులీనతా 
(పాగల్భ్యం | २8 ० చేతి గుగ్రాః [१७०8 సభఖానదమ్, 288 

ఇతి 

(9125956 రాజా ధిరాజ గణపతిదేవ గజసాధనిక 
జాయసేనాపతి “విళచికాయాం నృ_్తరత్నావల్యాం 

స & మో౭ధ్యాయః ee) 



ఏడవ యధ్యాయము 859 

ప్రియుడు, (పియముగా మాటాడువాడు, శృంగారి, రసికుడు, అన్ని శాస్త్ర 

సము(ద్రముల మేర దాకినవాడు, మార్గచేశీ రవహాన్యములు  శెలిసికొన్న వాడు, 
సంగీత తత్వము నెరిగినవాడు, అన్ని భాపలందును నేర్పరి, భావన చేయగల 
వాడు, [238 ण्ठ ०६, సత్యవంతుడు, మత్సరము గెల్చినవాడు, వాదములందు 

మధ్యవర్తిగా నుండువాడు, కృతక్భతుుడు, ఆరోగ్యవంతుడు, ఆస్తీకుడు, ఆల 

స్యము లేనివాడు, అనుకూలమైన పరివారము గలవాడు, వివేకవంతుడు, వేడుక 

గలవాడు, మాటకారి |పొయవంతుడు గుణదోషము 5855०८83, మంచి 

లతణములవాడు శ[తువులను 7ెల్సినవాడు, పరిహానమున నిపుణత గలవాడు, 

తన్ను పొాగడుటయందును, పరనిందయందును, ఎప్పుడును 28 మొగము గల 

వాడు, త్యాగి, దయావంతుడు, (శ్రీమంతుడు ~ ఇట్టివా డిక్కడ సభాపతి 
యనబడును. 229, 280, 231, 282, 288, 224 

స భ్ర & గుణములు 

సందర్భమునకు తగిన మాట, శెగిన_శెగని చోట్లను 73 ०००१०९०, 

మధ్యస్థునితనము, 44 కావ్య నాటకాదులందు పటుత్వము, న్యాయము 

శమొదలగు శా(స్త్రముల తెలివి, మాటకారితనము, మంచి నడత, ¢ {दे నెత్తి 

పట్లు స్వభావము, రాగము, ద్వేషము, మితిమీరిన స్వ్యాభిమానము లేకుండుట 

१९6225९2 |ఏతి, అన్ని చేశభాషలందును నెర్పరితనము రసభావముల 526. 

“నెరుగుట, क ठ, నడివయస్సు, నృ_్తగీత వాద్యములందు చాతుర్యము 
మంచి రూపము, సతు %-లమందు జనించియుండుట, జంకుకొంకులు లెమ్మి (పతిభ- 

ఇవి సభ్యులకు వలసిన గుణములు. ४३8, 286, 287, 288 

ఇధీ 

(9१०२6 రాజాధిరాజ గణపతిదెవ గజసాధనికుడగు 

జాయ సేనాపతి రచించిన నృ_త్తరత్నా వళియందు 

ఏడవ య ధ్యాయము 



సభాపతి సభ్య విన్యానః 

'సాయాహ్న్న उह నేతా నృత్యసండర్భనోత్సుకః 

“నై పథ్యసదనే రమే్య 89 ई చిత్రశాలిని, 1 

కర్వ్నూరాగరు इष्ठ కాశ్ళిర హిమ వారిభిః 

మిలితేన పరాగర్థ్యన చందనానులేపితః, £ 

మల్లికా శేతకీ జాతీ చంప'కె 8 కృత శేఖరః 

నీనాంబరే శోరచ్చం (ద చం| దికా ०0 892586६8, 9 

వసానః నూచి విజ్ఞాన భంగ్యాలంకృ్ళత పల్ల వే 

పాదాంగులీయ పర్యంతె 8 మకుటాదై రర్విభూపి తె (తః?); 4 

స్వన్వకాం छ ००४ ९८००2 6 ९258 నీరాజనేచ్చయా 

దిగ్వధూరను కుర్వాణై ४ సాం| దానందం నమాగశాః?, 3 

మంగలైె రివ సోత్కంశై 8 కామినీరూపధారిభిః, 
భో < 2 ర [= > ए ప శంభో రివ వ(న ) రాన్ |పొస్తెరణిమా ద్యధిదై ४8; 8 

५५. దృష్టి వేధవారై 8 దివె ్రీరవియుక్తాని మంగలె 8 लः ५_ नि a 

१०४ జ్వలత్క_ర్పూరదిపాని సామవాతాణి లీలయా, 1 

హా పాణిపదా ఖా భాం 2 పాం लः 1 045० వ ద్భిః పాణిప ट 0 |: తీ (త ८ ) |: ०.२ ५९० (8०००१ ( 2 

గాయద్బిః పంచమం గానం (ముస్వాన?)* కోకిలాలాప చేశలమ్. 8 

1. | 5००8 | -5°० 8" అనునవరణ 292 त నూచన 

4. 5 00926429 పంచమమని శాస్త్ర ము. ॐ: సములు కూడిన గానము 

“సంచమగావి' మనుట సంగతి లేనిమాట. కనుక నాయీ సవరణ సూచన. 
al # 



४ > 8 & ८ ॐ = ठन = ॐ 

- సభాపతి, సభ్యుల విన్యానము 

1 & పా 

“సాయంకాలమందు నృత్యమును చూడ వేడుకగొన్న (ప్రభువు, కర్పూరము 
లు, కస్తూరి, కుంకకుమపూవు, పన్నీరు - వీనితో కదంబించిన మంచి కలవము 

కొని, మల్లె, మొగలి, జాజి, సంపంగి ~ పూవులు, శిరస్సున ముడుచుకొని, 

త్యా_లపు చం|దుని 'వెన్నెలవంటి కాంతిగలవి - అంచులందు నూదికుట్టుప నితన 

"ముతో అందమెనవియు నగు, చీనాంబరములు శెండు ధరించి, కిరీటము మొదలు 
॥ ५ 3 ५ + ts 

wh, 

{4 ably oy శాలి యుంగరములదాక గల సొమ్ములను దొడిగి, రమ్యమై [పశ్యేకముగానున్న 

(త్తరువులచే దర్శనీయమగు, నై పథ్యభవనమునకు వచ్చి; 1,2,8, 4 

ot 

తమ తమ పతులై న దిక్సాలకుల యంశములతో రూపుగొన్న మహోకఠాజునకు 

నిండిన సంతోషముతో వచ్చిన దిగంగనలవలె, కామినీ వేష 

1 ములను ధరించి, తమకముతో వ చ్చిన మంగళములవలె, శివుని వదలి నరులను 

షో, चठ అణిమా మహిమాదర్యపసిద్ది చేవతలవలె 58 
ट WTR LE wrt + \ 

1 

# धः | 
తరుణీజనులు, దృష్టిదోషములను వారించి శుభములను గలిగించునట్లు, 

ut బంగారు ఇృములందు క్ర శ్పూరదీ ములు వెలిగించి, 25०९०२०९ 20356 

ములతో పట్టుకొని, రత్నాలకాంతి [పొంతములందు |తిప్పుచు, పంచమ నాద 

शेव) కోకిల వపలుకులవలె మృదుమధురముగా = దంతకాంతులచే పాటను పరి 
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89४ అష్ట మో౭ధ్యాయః 

శుదాం గీతిమివ (శుజ్యాం కుర్వద్భిరంతకాంతిభిః 

1 రాజన 868 [పాయ రజలాస్యాం 7९8००4७8 (१) 9 

యతి పవారణై ర్వాడై ఏఃనానాతోద్యసమన్వి శై 8 
సూయు_క్షం'కోమలర నృత్యం: కుర్వాణై న్పరుణీజనై 8; 10 

నిహా తారే ప్ర $€ छ ० ५ రో లో शि्ण् ° [8६५ (४) हः (४२४6 త్సుల్ల చనః 

తతః నఖాగతో నర్శసచివై 9 నృ తమండ చే, 11 

ఠత్న సాను తటోత్సంగ కల్ప శాఖీ వ భూవతిః 

నమధిష్యాయ నిషీదద్శిశ్చిత పతః (१) (66 8 (१); 12 

స్వర్ణ కల్పతరుం కృత్వ్వాపృష్థతః పురతః పునః 

రృత్నరలంక్ళతం సామం వా(తో?)రణం మక రాంకితమ్, 18 

తలేముక్తావితానన్య వేష్టితన్య మణి| నజా 

వేత సింసోసనాసీనః సార్య భౌమః సభాపతిః 14 

తన్యవామే మవాోరదేవీ భవేదిత్యపశే ९) 2538 

చీయంతు నేమో ® 58 దర్శనీయాహి (పి?) కస్యచిత్. 16 
< ^ 

పతితాం (తంతీం వత్ములాతీణాం కటాత. శరసంతతీమ్ 

చామరోలాననే ४ ४४९८ ९८००००९ & ००७ -ठं०, 18 
య ८ "नः 

, ४९ ८&& నిక్వాణా 8 లీ లాజాగరితస్మితాః 

పత్ఫ్యుశ్చామరధారిణ్యః చీ >, 059 9 2) क ०५४8 ४ 17 

91 సంభాలావనిపు ए ० నర్శ ०४ రా జవల్ల ०४ 

छं రంగకె ८988 భూమోణామపి భూవై 8, 18 

1. ఈపం_కి చాల కలుషితము. 

2. “కారణంి అని [వా. [వ అది “తోరణంి కావచ్చును. “వారణంి “మక రాంకితి 

మెట్లో ఊహింపలేను. మకరతోరణము నుపసిద్ధమే. ఇవి శుభరాజ చిహ్న్న 
ములు [పరి |. 

శీ. “పతశీం' నావద్ది [क |వ్ర. 



208; 

శుద్దముచేసి చూపుచున్నారో యనునట్లుగా - नेष, నానావాద్యన్లులందు 

व ग्द యతి - (పవారణ (పబంధములతో గలిసిన కోమల మెన నృత్యము 

7, 8, 9,10 

ఆరతులె తగా, సంతోవషముచే విప్పారిన కన్నులతో సభా|పవేశముచేసి 

న తమండపముమీద 8८ [2६ ए-© ఆసనము లధిషించిన నర్శసచివులతోగూ 

 ముశుపర్వతము తటమందు నెలకొన్న ४९५ వృతమువలె 11, 12 

em nl 

il # 9 ४ 

` 5 బంగారుతో చేసిన కల్పవృతమును, 3909 [58 మకరచిహ్న 
“ములుగల తోరణమును నిలిపి, చుట్టును एल ०८०९२ |వెలుచుండు 

'వషణ్యాలమెలుకట్టు క్రింద, సార్వభొముడగు ఆ నభాపతి సింహాసనముపై. 

గూర్పుండదగును 198, 14 

' పఆతని ఇయెడమపక్క పట్టపురాణి కూర్చుండదగునని కొందరుచెప్పుదురు;కాని 
నీతీవేత్తలు_ఎవరికో యొక్కంరికి ఆమె చూడవచ్చునదిగా నున్నను_ఇక్కడ 

"ద్రానికిషపడరు. ` 15 

నిండు వాలుగన్నుల వనితల | క్రీగంటి చూపుతూపులు, |వభువును తాకకుండ 

..నడుమసనే ఎడశెగక చామరము లాడించి వారించు వారివలె; కంకణాల 

 కవ్వనముతో ఎప్పుడును సిద్ధముగానున్న విలాసపు చిరునవ్వుతో, చామర 

',(గాహిణులు అతని వెనుక నిలిచియుండవలయును. 16, 17 

i నమ్మికమాట లాడుటయందు నేర్పరులు, మెలపుమాటలెరిగినవాోర్లు, రాజుకు 

(పీతిపా|త్రములు, లలితములై_ తొడవులకు తొడవులై న యంగములు గల్లవారు 
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l. 

2, 

కామార్థః కామకలాభి జ్ఞాః కాముకేంధనయౌవనాః 

తౌర్య| తితయవేదిన్యః నువేపాః శుభలక్షణాః 

ठ ०:53 ९8 8 పృష్టతశళ్చస్ఫుర్వి లాసిన్య 8 నభాపేః. 

అష మ్హమో౭. ए © 8 
९3 

19 

इ పూకా £ए ° ठ{3 (న?) న ¢ గాయనీతి (నితి?) పారిధయాంతం 

(పర్యయాంతంచ) చంజనేనే నే తావ_క్షమివ (కు, గతం శుచిః (१) 20 

శుచికే[తా (చ) విశ్వాసభాజనం రూపశాలినీ 
సువేష మధురాలాపా కలావిత్ |పౌఢయావనా, 

సావధానేంగితాభి జ్జ న్భపవ ०४ కమాగతా 

మంజూషోం దధతీహామీం నానారత్న విభూషితామ్, 

భూపాలో చిత తాంబూల సామ గీవరిపూరితామ్ 

ఆ సీత దకిణోపార్ళ్యే రాజ్ఞ స్తాంబూలదారు' నీ. 

వై_వన్వ (१) ८& छ పాళ్ళ్వే మం|తిణశ్చపురోధసః 

వేతాననే నివేశ్యాః న్యుర్న రేం|చేణ 23, 

2252406 त = ४२९ ठ య(యువరాజం నివేళశయేక్ 

తస్య దజిణతః गे" ८3९ ४८९७ సేనాపతీ నయము. 

, అసనేషు యథా రైషు సేనానీపృష్షభాగత 8 

౫” మండలేశ్వర సామంత పరమండలినః |క్రమాత్, 

ठ न పతయో వై ద్యాయుధ @) కరరగాా ధిపాః 

१ శర థచనెతారః కోళ గోప గ్భ వోధిపాః, 

తె ర్య|తితయ తత్త ९०४ न्थ म्ठ म రాజవల్ల छ ०8 

యశథాస్థానం నివేశాః స్యుః తదధ్యతెర్న 9 न्ध 47०, 

21 

22 

28 

24 

28 

27 

28 

rrr Sr rrr rr mm rr rr rms rrr rrr Lm rr PP ENE NRE CEN aes 
॥ | 

శోకమంతయు చెడి, |వేలుపెట్ల వీలుగాకున్నది. 
८ ( 

నీవును, చేతులును లేని “బోడి” కాళ్ళ పీట ము 9 న ము [వరి] 
( [8०6 ०८८५ చూ, ) 
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కామింపతగినవారు, కామకళయందు జాణలు, కాముకులనురగిలించు యౌవనము 

గలవారు, నృ త్తగీతవాద్యములు మూడును చెలిసినవారు, చక్కని వేషము 
శ్రలవారు శుభలక్షణవతులు ~ అగువిలాసినులు సభావతికి ఎడమ పక ను, 

వెనుకను ఉండవలెను 18, 19 

రాజుగారి కుడి (పక్క, పరిశుద్ద జన్మము గలది, నమిగ్మికకు తగినది, రూపవతి, 

చక్కని వేవముగలది, తియ్యనిమాటలది, కళలెరిగినది, నిండు|పాయముది, 

(సావధానతగలది, 8०९९ మెరుగగలది, రాజవంశ|కమమున వచ్చినది -- అగు 

తాంబూలమిచ్చు మహిళ, రాజులకు తగిన తాంబూలసామ।గి నించిన, వివిధ 

రత్నములు చెకి న ఇ @ ०59६2025 పటుకొని కూర్చుండవలయును 

[4 20, 21, 22, 28 

తన కుడి [పక్క (పభువు, మం|తులను, పురోహితులను, సగోరవముగో 

వేతాననము (జె_త్తముతో నల్లి నకుర్చీ) లయందు కూర్చుండ జెట్టదగును; వారి —2 ~ ९.) 

నడుమ ముండాసనమున యువరాజును, అతని కుడిపక్క छ) సేనాపతులను 
కూర్చుండ చేయవలయును. 24, 25 

సేనావతికి వెనుక తగిన యాసననములె కమముగా మండలాధిపతులు 

సామంతులు, పరమండలములవారు, జో $ ठे) ९०, వె {०-५०6-9९ - 

కరణాల_యధి 5४०९०, పనుగుల-గు | రాల-రథముల నాయకులు, కోశాధివతి, 

.గోషాధిపతి, గృహాధిపతులు, నృ _త్తగిత వాద్యముల తత్వ మెరిగినవారు, स 

మొదలగు రాజవల్ల భులు... ఏరిని, |పభువుగారి యు _త్తరువు |పకారము ఆయా 

` యధికారులు చోటుతప్పక' కూర్చుండ బెట్టవలెను. | 26 27, 28 
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వాగయకార గాంధర్య స్వరాదీన్ గాయనాన్ నటాన్ 

న_కాన్ వాగ్మినః పుణ్యపాఠకాన్ కథకానపి 

వామతోద్వి (వ?) విధాతోద్య వాదకాంశ్చ నివేశయేత్, 29 

మాన్యామాన్య విచారజ్జ 8 స్వామిచిత్తానువ_ర్లకః 

నాతిదూరే (పతీవోర సి के వేతధరః పురః. 80 

కరవాలక రై రా _పైరంగ మః సమంతతః 

=^ [क 5 Mix జా పరివృ_త్త్య సదః నయం స్వపరజ్ఞా నతత్సరై 8. 1 

రత్నా భరణ సం కాంతే 8 [9802 ९८०) 5७००) ख ०४ 

వూరితా గంధశతె లేన స్ఫారకర్బ్పూరవ_ర్హయః 

దీపికాః పురు షైరార్యాః సువేషెర్యర్ల దండికాః, 8 
a ర £? 

(పధానన ర్త క్రీ నె ॐ థ్య న్స్ 

రా జటా పు (=) +< 9 మో పా त्ति ५०९ 2.४ (शचः ) పూ ర్వెద్యు విష పా | ४8 సౌ ఎ నవతీతతః 

~ । 4 ठ ౦ (= చా CER 0 వో 8 మప దేవ వి స్తెైః కారయిత్వా (గహోధ్య రమ్ 
[क 24 

|పీణయిత్వా ద్విజా చార్యబ్బృంద విద్యావతో౭_ ఖ లాన్, 88 

గర్భో్ఫోల్ల సిత సౌవర్ణ సామిదర్భిత కేతకమ్ు 

५229० దధతీక్ష్ల_ప్పం (४) కుంతలై ర్వకుళ|పయామ్ [?] 

(శ్రియా?) 84 

అంగ| పభానుసారేణ త_తత్యాలోచిశేన వా 

చందనేన విధాయాంగోద్వ్య ర్రనం కుంకుమునవా. 95 
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వాగేయకారులు (బయకారులు) ५ - णि ९९०, స్వరాదులు, అగుగాయ 

కులను, నటులను, న రకులను, 5०८१५०८8.) , పుణ్య| గంథములు పఠించువారిని, 

కథ చెప్పువారిని వివిధవాద్యములు వాయించు వారిని వఎెడమ। పక్క కూర్చుండ 

జెట్లదగును 

హక A 

., ఏవరు గారవింపదగినహారో, యెవరుకారో యెరిగినవాడు [९० చి 

మేరిగి నడుచుకొనువాడునగు ద్వారపాలకుడు, छे धु ధరించి, ముందు 
(పక్క, ఇంచుక దవ్వులో, నిలిచియుండవలెను. 80 

సభను చుట్టుముట్టి, విచ్చుకత్తుల చేతులతో, తమవారిని, कठ, 

१९ _ 003 మెలకువగలిగి, ఆపు లగు అంగరతకులు నిలుచుండదగును. 31 

५ छ ० © ०25०१९०८ తోచు పతిబింబములచే అ నేకములుగా గానవచ్చుచు, 

"సుగంధి తె లమునిండి, లావె నకర్పూరపువత్తులు గలిగిన, బచ్చెనదండియయల 

దివియలు ధరించిన పురుషులు, మంచి వేషములు గలిగి యుండనగును, 82 

(పధానన ८8 నై పథ 3 = 

58 ९९65 23 | ०२9 ఆజ్ఞాపితురాలై న. ॐ ८8 |పొతఃకాలమున 

స్నానముచేసి ఆపె ఇషచదెవతలను పూజించి (బాహ్మణులచేత నవ|గవాయాగము 

చేయించి, విపులను, గురువును బృంద్లమును,'  ఎల్బ విద్యలవారిని సంతోన 

- పరుపవలయును. 88 

కురులు దువ్వి, లోపల సంపంగిపూవులను (१), ఇంచుక వెలికి దోచునట్లు, 

. మొగలిరేకులును ముడిచి, పొగడపూవురీకిగా (१) కొప్పుసెట్టుకొనవలెను. 84 

చేవాకాంతికి తగినట్లు-లేదా ఆయాకాలముల కుచితముగా-( శ్రీ గంధముచే 

గాని, కుంకుమ పూవుశేగాని, మెపూత చేసికొనదగును. 85 

^ 
षि 

అలా ర దా దం నాకా ధ్యా దాదా పనా భర నాకాను. ~~ भवना నాపాలనాతా మును. 

1. సంగీత సాహిత్యరములు రెండును ` क९ 2, రచింపగలవారు వాగేయకారులు 

మార్గ - చేశిపద్దతులు బాగుగా ెరిగినవారు గాఠధర్వులు; మార్గ సంగీతము 

మాత్రము నేర్చినవారు స్వరాదులు [పరి] (|క్రిందినూచి. చూ.) 
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మంజు శింజాన మంజీర మేఖలా -వలయాాదిభి; 

రత్నాలంకరణౌ 8 హీరనూలముకాఫలో తె 8 

తాన్యంగై ర్యూమషయంతీ 8 తె రహ్యంగేషుభూపి. తా 

అంకాధిరోపిత స్వాతీ శశివింబ విడంవినా 
. ఆననేన విరాజంతీ నాసామౌ కి కళోథినా, 

కస్తూరీ తిలకాంకేన వదనేనా నుకుర్వతీ 

[ = °०९ స్థీత కురంగన్య పూర్ణ స్యామృత దీధితేః, 

ముఖప भः 24९ छ ण గామి నయనాలి ॐ 5926) & 4२ 

"సువర్ణ వ(స్త్రమాల్యాచదై 68 (ద్య?) భాండయు కేన రాజతా, 

सद ठै దధతీ న్యస్తాం మౌలౌ మౌ కిక జాలికామ్, 

రూ § ( ) [(పతిరూవన్య ८८१ (పతిమాంతదా 
--3 वण నా రు ద్భగ్వువ బామ [ మ?] మందాశక్ష మందస్మితముఖీతతః 

కనకాందోలికారూ ణా ఛ[తచామరశళో భితా 

*బృ్బం'దేన సహితా సాయం యయాయాన్న ్రసతిమందిరమ్. 

१२३. పథ్య స్థానమాసాద్య కెతుక త్వరితం తతః 

రోోరాలోకనం చారికరణా ठ లక్షణమ్, 

కూర్చాసంగున్తూకింత మాదీయత [?] మాన్మభూత్ 
od సూ రో ५ ఇతి నూ కృతరం ४९०९८6९ రుక ముపర్యథ, 

సూచీవిజ్ఞాన సౌవర్ణ ప|తరత్నా న్వితాంచలమ్ 
Sy £ 

(४ ० 2) కార్చాసమథవాజెమం పట్ల.. .విచి[త్రితమ్. 
€> त 69 

४०. పియయాకీ తా యాసీతావసితం తతమ్ (2) 

రత్న సౌవర్ణ ప[తాదైకః మండితం దధతీ లఘుమ్, 
um ~ ~ = ~~ 

ft ly 

86 

31 

88 

41 

42 

48 

45 

-१ 
ణో = al 

. ఈవంిని (*) గుర్తుగల తలువాతి “బృందేని అనుచానికి విశేషణముగా, 
గ్రహించుటమేలు.. తలుగు తాత్సరరమ శై చేయబడినది. ఇక్కడ 62: 

సంగతి కానశాదు. 
a 



(क , 
11 

न 

कः 2 

“పైనీమిదవ యధ్యాయము 8 

"9 కాలందియలు, ఒడ్డాణము, కంకణాములు మొదలగు సొ ములు, రత్న 

శశీతీతములు, ధరింపవలెను; వానిలో వ[జములు, "చెద్దముత ములును [పథాన 

ముగానుండదగును; వాని చప్పుడు ఇంపుగా నుండదగును; తనయంగములశే 

వానికిని, వానిచే తనయంగములకును, అందము గలుగవలెను. 86 

vt 'ముక్కరముత్యముతో అందమైన ముఖము, वेषि తమును తొడమీది 
కెక్కి_ంచుకొన్న చం|దబింబమువలె తోపవలయును; కన్తూరి తీలకముతోగూడిన 

ముఖము లేడితోగూడిన నిండుచం|దునివలె ఒప్పియుండవలను. 87, 88 

। 4५ ५ $, 
9 
1 

; ` కాముకుల చూపుతు మెదలు, ముఖపద్భ్మము మీదికి వాలగా, వానిని 

వట్టుకొను వేడుకతో, మన్శథుడొడ్డిన వలవలెనుండు  ముత్యాలయల్లీ కను, 

నికనుచె అమర్చుకొనదగును. 89 

` ఆనమై, సాటిలేని తనరూపునీడను అద్దమునఅప్పుడే చూచుకొన్న దోయన్న ట్లు, 

చొలిపి సిగ్గుతోడి చిరునగవుగల మోముతో, బంగారు వల్ల కినెక్కి, ఛ|త్రచామర 

"ములతో, బంగారువ(స్త్రములు, పూనులు మొడలగు (దవ్యములుగల పాత్రలను 

ధరించిన బృందమువారితోగూడి, సాయంకాలము ' రాచనగరికి పోవలెను. 40, 41 

తరువాత, కుతూవాలముతో, త్వరగా వేషమువెేసికొను గృహామునకు 

పోవలయును,. చారులు, కరణములు, మున్న గువానియందు స్పష్థతకడ్డము 

రాకుండుట,కె , లోపల గు_త్తముగా అర్జోరుకము (చల్చడము) తొడిగి, వెలికి 

(పత్తి-నార _ పట్టు ~ వీనిలో చేనితోనై నను నేసిన పలుచని వలిపెము-, 

అంచులలో చి[తమైన సూదికుట్టు వనితనము గలిగి, బంగారుతళుకులు, రత్న 

ములును గూర్చినది-కుబుసముగా ధరింపదగును,- ముత్యాల సరమువంటివి, అంగ 



అ ప మోా౭ ధ్యా యః 

ఆలోకనమిదం శ తం | > > [యశా] భవేత్ 
agi 

౪౪౪ పొ[త్ర (0?) ధృతార్థోరుకకంచుక మ్, 48 

1 ముక్తాహాోరాది నాత్యంతమంగసంలగ్న భూషణమ్ 

సజ్జీభూయ ७९१८६९० బృందం రంగభువం విేోత్. 47 

అ థబృందవిన్యాన 8 

పా|త్రస్య దషిణే పాశ్ళ్వే ముఖరీ रेक తః 

|కమాన్మార్డం గికా_స్హన్య తిపేయు ర్వామత_స్పతః, 48 

వహొుడుక్కీ_ శాంఖకా (కో?) చేశీపటహీ కరటాధరః 
కాహాలావాదకాః కాంస్యతాలినశ్చయ-థా|క్రమమ్, 49 

8 >. 05938 పృష్టత _స్తేపా మేవం పతిముఖర్యపి 

1 తస్యానువాదకాద్యాళ్చ భవేయుర్వామపార్శ ९8 50 

= ठठ ह+ ट्ण sh द्रो వా గారి భై 8 > 0 ముఖ్య యినా పో [త శా ध గతః 

ఏత యో? పొర్భ్వయోస్తాలధరాః పౌఢాః కలాదిము. 81 

బృందం నారీమయం సర్వమపి కార్యం విలాసినా 
2. డా బ్రా ण छण ण ఖా పనా “एनः 0 ( ) విద్యావతాం | వె భవభఖ్యాపనాయచ, 5 

'అథ ఆతోద్యమేళనమ్ 

భావి రాగాంశ భూ తేన మధ్యస_ప్పక్షవ_ర్తినా 

వాదయేద్యాంశికోనాదం స్వరెణాదొా [పయత్న తః, 59 

ప  -~-काा 

1. +ఈ గుర్తు నుండి ఆఇంతవరకుగల ఆరుళ్ళొకములు (49, 48, 44, 45, 46, 47) 

చాల చెడినవి. వై పాఠము పరిష్కు ర్రయొక విధముగా సవరించిన కూర్చు. 

కాని అస్పష్టమే. ఒక విధముగా స్థూలతాత్సర్యము మా(త్రమే తెలుగులో 

కొంత యూహిాంచి యింయ్యబడినది. 

2. ఈ రెండు పంక్తులును వెనుకనే (బ్రో. 161-162) వచ్చినవి. ఇక్కడ "రాజ్ఞా? 
అనియే నావద్ద వా. (४. పాఠమున్నది. 



८१8} 

` మ్లుతోబిగువుగా అతుకుకొనునవి యగుసొమ్ములు नेग ధరింపరాదు. 
` . $&€-3 अ~ బృందమంతయు రంగభూమిని (పవేశింపనగును. 
५८८ 42, 48, 44, 45, 46, 47 

ఇక బృందవినా 5 సము 

పా(తమునకు కుడిపక్క, మొదలు ముఖరి నిలువదగును. అతని యెడమ 

(పక్క, మృదంగాలవారు (కమముగా నుండవలెను; వారివెనుక, (కమముగా 

హుడుక్క, శంఖము, చదేశిపటహాము, కరట, కావాళము, కంచుతాళములు 

8282 వాయించు వారుండవ లెను. ఇటు ఎడమ। పక (పతిముఖరి వానియను 
ie 

॥ 

५ వాదకులు మున్న గువారును ఉండదగును गेण వెనుక ముఖ్య మెన పాట 

క _త్తేలిద్దరును లువదగును వారి యిరు [పక ్క-లను, కళలు మొదలగువా 

కుందు పోడలయిన తాళమువేయువారు వారివనుక, పిల్ల (గోవివారు, 

కొంచుతాళములు ధరించిన అనుగాయికలును, అమరియుండవలయును. 

. 48, 49, 50, 51 

బిలాసీలుడె న రాజు విద్యావంతుల యెదుటగాని, తనె భవమును వెల 

యించుట उ కాని, బృందమంతయు ఆడువారేయగునటు చేయవచ్చును 52 

न्व 

ఇక వాద్యముల 'మేళగింపు 

a . # १ न 

మొదలు పిల (గోవి వాయించువాడు, రాబోవురాగమునకు అంశమైన 

న్వరముతో, మధ్యస్థాయియందు, (ప్రయత్న పూర్వకముగా నాదము ` పలికింప 

వను; అది లేకున్నచో పాటపాడు భాడు మం దస్థాయిని గాని, -తారసాయి 



402 అష్ట మో ౬ధ్యాయః 

మం|దం एण्ड తమః [रण्ड ० తారంచ న వినా౭_మునా 

యోజ్య त సమం నాదః సర్వాతోద్య సముద్భవః 84 

యశథానాదమయం సర్యం జగత్ స్థావరజంగమము; 

స్యాదేవం నతి నాదాత్మా చేరో నేతః [2 నేక_నంతీ | (నేతుః?) 

ఫల (పదః 

(హయోాగన్సుభగః సాం|దః సమ్మతశ్చ సనభానదామ్ 56 

అథ శుష్కవాద్యమ్ 

పూర్యో_క్షలతణాత్ తస్మాత్ సమహాస్తాదనంతళమ్ 

జోడనీ(క్రమతో వాద్యం వాయిదత్వా హుడుక్కినా, 56 

స్నీ 2९ ठ "८८० (పాంశే రేంకారే త | श _ర్టీతే 

నర (४) తాల్బపమాశణేన తత 6 గుణనవా, 61 
¢ ५ 9 ̂) 

హుడుక్కా కరఠలూా చేశీవట హైః [8० [५२००९०० ॐ) 

| లవార్యాం వాద్యమానాయాం లయచ్చందాన.సారతః, 58 

నిన్న్సారుకె_క hes 9० [5 >= "5९ उ ०९5 ०8 

వాదయేయుః; యతిః [9 [० నుధాసారేణ సించతీ, 59 

छ ०९6९ > ००९४ పూర్వం [పారభాా కమవర్ణితె 8 

- యానల్ పోఢ్రశథిః గానైః (మానై ౯?) 
అమితా (నంమితా?) తత్ |పమాణతః, 60 

5 హా స్తేన మృదునా స్నీగ్గా |ప్రారభ్యా ముఖ వాదినా 

ह నాదినీ పూరం, పా దారభటధ్యనిః, 81 

1. “ఈ పంక్తి విషయమును ఆకస్మికముగా ముగించు నట్టున్నది గనుక ఇక్కడ 
(గంథ లోపమున్న ठं యని कदु నంచేవాము. (|కిందినూచి). 



। 11 ' ॥ 

i (a + 8) 

ఎకివిరజ్లః (न 498: 

గాని; , అందుకో లేడు. తక్కి_న అన్ని 'వాద్యాలనాదమును' గూడ దానితో 

సమముగా కలుపవలయును 59, 84 

i च 

, , रएण्यर्ठ [०23००४०० నాదమయముగా చేయవలయును. అట్టయి 

si నచో నాదస్వరూపుడగు భగవంతుడు నాయకునికి సత్సలములిచ్చును; [ప్రయోగ 
प సొబగుగలిగి, నిండుదనముతో, సభాసదులకు తృ _పికఠమగును= . కర 

ఇక శుష 0- => ద ॐ ము 

మునుపు చెప్పిన లక్షణాముగల' సమహా_స్తమునకు తరువాత, హుడుక్కవాడు 

_జఫోఢని[క్రమముతో?, వాద్యము వాయింపగా, అందుండి వెడలిన సిగ్గమెన ఘన 
' యొంకారముతో గలిపి, హుడుక్క, కరట, చేశీపటహములవారు, 3 ठु (१) 

తాళపుకొొలతకు సరిగాగాని, దాని రెండింతల కొలతకు సరిగాగాని, చెవికింపుగా 

అలధుచ్చందముననుసరించి, లహరి వాయించుచుండగా, మచద్దెలలిచారు (కమ 

ముగా నిస్సారుక ~ ఏవకతాళములతో, వాయింపవలయును. 

వులలో అమృతభార పోయునట్టు యతి, कर | పమాణమునందలి "రెండవ 

కాలమానముతో [పొరంభింపబడి కమముగా పదునారు మానములదాక (8 వ 

సూ వరకు) పెరుగ వలయును. 56, 57; 58, 59, 60 

ముఖ్య వాదకుడు ఆ యతిని మెత్తని చేతి చెబ్బలచే, వీణనాదమువలె కోమల 
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(వన్తుత తీవాచాలాన్ నమ్యాన్ విద్యావతో=_ करण्ड 

పరమండలినో౭ శేషాన్ కవీన్ కీ_రివిధాయినః 
‹ రా ¬) ౭ ఛాకా సువ'రా గ్రాం \ € [భర 2685 | యథాకామం సువర్ణ భర ० ठ. ४ 

। కృళోర్థాన్ పార్టి వః కుర్యాత్, స కీ ర్లిలంపటః. 

24० £) 25328) గతిన్యూత గుణా శిఖరకోధినీ 

జాయగేనాధి నాథేన నృ_త్తరశ్నావలీ కృతా 

ఇతి 

శీమన్శహారాజాధిరాజ గణపతిదేవ గజసాధనిక' 

~ `" छ ८६ = ८5 °2१8 १6 2) छ ०045० ०) త్రరత్నావల్యాం 

ఆవ మో౭. ధ్యా యః సమా వః 

నృ తరత్నావ లీ నంపూ రా 

79 

60 

81 
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కీ ర్లికాసపడెడు భూపాలుడు, తనదేశము कण्ठे నను, పరదేశము कण्ठे నను, 

నోరార పొగడునట్టి నానావిధకళలకు నిధులై నచారిని, నమస్కరింపదగిన విద్యా 

వంతులనందరిని, $ 98 గలిగించు ఇతరమండలముల = 5९50668, వారివారి 

కోరికకు తగినట్లు, బంగారుతో, సొమ్ములతో, వ స్త్రములతో పూజించి, కృత 

కృత్ఫ్యులనుగా చేయదగును. 79, 80 

నూచీముఖము, గతి, గుణము, శిఖరము, అను నృత్వాంగముల్లు కలది (సూది 

మొనవెంట నడుచు దారముతో కూర్చబడినది, కొండెతో ఒప్పునది) యగు 

నృ_త్తరత్నావళి (యను హారము) జాయ సేనాధినాథునిచే రచింపబడెను. 81 

ఇది 

(8) మన్మహారాజాధి రాజ గణపతిదేవుని గజసాధనికుడగు 

జాయ సేనాపతి రచించిన నృ_త్తరత్నా వళియందు 

ఎనిమిదవ యధ్యాయము 

నృ త్రరత్నావళి సంపూర్ణము 



ఠి నీ श ४9 © 3ॐ= ई 

అ 

అ (గ థ ( చారి ఆ £ తమునకు నామాంత 

రము) 8-8% 

ఆ|గామ్యము 6-186 

९९. छ ० 2533 

{-88 

సాళగనసూడ | 520६2433 (> ) 

€ తాళము 7_76 

అడితము (చారి) 8_9, 84; 4-54 

అడ్డితము (పాదము) 8_156 

అడ్డి తము (భొమమండలము 8- 1485, 

` 154 

అణిమ 2-6 

అతి కాంతము (కరణ) 4-9, 111, 264, 

281 

అతి|కాంతము (చారి) 8-11, 41, 48, 
175; 4-111, 186 

అతి|కాంతము (ఆకాశళమండలము) 

§_146, 1171 

అతి |కాంతము (పాదము) 8- 166, 171, 

178, 177, 179, 164, 187, 18४, 

190, 191, 192, 198, 196 

'అద్భష్ట ఫలము 4- 80 

€ € 2522592 <> (దృష్టి) 9272 

ఆధోగతము (శిరోలత్షణము) 14 

అధో ముఖము (శిరోలతణము) 24. 

। अ उक (కరణము). 4-9, 112, 

అద్భుతము (దృష్టి) 2-80, 40 

అద్భుతము (రసము) 2 40 

అధ్యర్ద ము (భామమండలము) | 

8- 148. 189 

'అధ్యర్థికము (పాదము 8.156, 158 ` 

< 5४ (చార) 8-10, 40; 4_26 

అనంగిము (| డేశిలాస్యా ంగము) 

6-116, 1498 

అనీకి (చేశిలాస్యాంగము) 6-118, 148: 

అనుగాయకులు (బృందవిన్యాసము ) 

8-51 

అనుగాయనులు 7-200 

అను[పాసము [-- 188 

` అనుమానము 6-118, 161 

అనువాదకులు 8-50 8 ॥ 

అనువృ త్తము (దర్శ్భన|పకారము) 

2_92,94 " ` 

అప|కాంతము (పాదము) §్ర.128, 167, 

169, 177, 179, 181, 185, 188, 

194, 196 ` ' 

అప| కాంతము (చారి) 8-11; 481, 

45, 17, 81, 112, 164, 191, ̀  

228 

276 = 

అపకుంచితము (భూచారి) 6-87,. 68 
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అవరాజితము (అంగవోరము) 4-258, 
267, 889 

అపవ_ర్హితము 4-49 

` స 
అపవిద్దము (కరణము bt, 10428 

268, 288, 296, 298 

కస (పాధము) లి-157 

అపవిద్ధము ( అంగభోరము) 4-254, 297 

«+ 
అ త్స్వము (వా. సము) 4-74 92, 98 
న బి FN +, 

५ + es ig ~~ , 

అపసనర్పణముూ *. { च्छि. ) (“మత్తల్లి' క్రి 

నామాంతరము) 8-38' 

పోసిన తమో (అంగవోరమ! 4-28 

ध Bg =“ £“ + 

అపస్యందితము (పాదము) 8_149 

అభిత పము (దృష్టి 2-88, 61, 75, 
8  , 

అభినయము 1-8క్ 27, 28, 29, క్లిక్, 
९३, -84..68;- 2-22; 8_98; 4- 19, 
22, 85, 109, 151, 200; 

ra, 6118, 122, 142, 159; 7.96, 
oa, 118, 145, 146 । 
అభినయువహా నము 4--41 

। कष ">" 9186 
ల్లభ్యంత पम 2464239 4-54 

అలగము (పాటము) 6-16, 41, 44 
1" అలగము' (ఉత్ల్సుకికరణము) 5-4, ६9, 

62, 77, 78 

అలగ [ఖేమరి 'క-కకి, 91, 105 = 

_అవేధానేము 7-80 

న్భ ट త్నా 359 

అలగాంచిణము 

5_42, 59 

అలగ్న పాటము ( ప ర్ల రభదము ) 

( ८8 ఉత్లుతికరణము) 

అ లపేీద్మము (హా స్త్తము 4-83, 37, 42, 

48, 106, 190, 200, 214, 226, 

296 <3 

> छम ము ( అలాళకము . (కరణము) ध 

8-110; 4-1917 4972, 238, 290, 
295 

అలాతము (००४९ ను; 4- 22, 988, ప ~ ५ sa 

828, 841, 847 
ण्ये ము (= ऽ ०४१) మండలము) ~ 146 

11, {80-182- 1६7, 106 

లాతము (పాదము) 8169, 178; 
4-16, 198 
అలాతము (ఆశకాళచారి) Salls Sh 

75; 4-16, 102, 195, 196, 228; 

6-62, 99 

అలంకారము (అవోర్యము) 196, 1:40 
అవచ్చేద(క)ము 7-80, 71 

४ 

అవధూతము (96१०७८५) Dds 14 

€ 5 ४: > (బృందము) 7-208 

అవలోకితము (ద ర్భన[ప కారము '2_98, 

అవస్యందితము .(భూచారి) 8-9, 98 

అవ హితము (కరణము) 4.12, 148 

అవహిళ్సకము (స్థానము) $_112, 420, 
126; 4_169: धि 

करति 4. 14కి: ... = =. 
అవ శషపము (జకాళణూారి 9 #361," 9५ 
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--120,180 

ఆశు (रे £ ९४९९९०२०} [- 4९ 

ఆనంయుత (వా స్తము) 4--211 

జ (కరణము) 4-7, 69 

ఆర్ల చం[దము (వాస్తము) 8-67, 128; 

^ 59, 78, 95, 181, 192 

ఆ రనికుటకము (అంగహోరము) 4.255, 

3217, 841 

అఆర్లనికుటకము (కరణము, 4--85, 267 
; & 

288, 298, 820, 320 

॥ अर्य 2५६४० 4-18 

అరవురాటి పాదము) 6_2, © 

అరమ 2 రణము) 4_B, 96, 811 

అఆర్థముకులము (దృష్టి) 9_898, 62, 60 

అరమండలి (భూచారి) 021, 6 
ధి 

ठ రేచితము (కరణము) 4-1, 66, 810 

"B27 

ఆర్లసూచి (కరణము) 4_6, 60, 81, 

~ - 268, 276, 280, 284 - 299, ६28 

` छ; 829 (పాదము) 6_2, 9 

०९20९ సేకము (కరణము) |S ths 
ధి 
200 

+ 

+न ५ 

అరోరుకము 7-7, 87 

ఇ అకీవిభమము 61 87 

| < అంకురము (అంగహారము) 1-లి2 

-.“ అంగము 1-28, 80, 81, 58, 72, 74; 
idl ॥ ह 

¦ ~` १: 21, 887,98, 100, 105, 486 
188; 4-246, 249; 5-47, 62; 

4 

6.112, 116, 128, 124, 180, 188 

142, 144.149, 151, 1514, 159; 

(-16, 26, 27, 96, 112, 1652, 

155; 8-18 
# # ఇ 

అంగ [కీ య 6 * { 49 ˆ 9) 

బంగ [పతీసా రణము 4-38 Ra 

అంగ | భమరి D_52, 104; 

అంగ యష్లి 8 - 1४9 ra 

అం?రచన (ఆహార్య) 1-36, 48 

అంగలత 6-లి, 

అంగుళీప్ఫష్ణ(గము 6-28, 80, 8}, 
84, 86, 40, 42, 48, 47, 50; 
1-55 

© 0 £) ంధాంచితము (చేశిఉత్సుతికరణ) 

D_41, ©> 

అంగవోరము 8-99; 4-51, छा, 61, 
68, 69, 12, 242, 247, 29 

258, 261, 262. 269, 801, 886 

6- 116, 141, 147; T-159 

&० | >~ ० ९ 52 (€ ऽर చారి 6.61 

92 
 ‡ 

९१0 ~) 553) (కరణము 45, 92५ 29, 

299; 5-51; 7-150. 

అంచితము (చేశిఉత్లుతికరణము, 551. 

47, 48, 5-49, 50, 52, 58, Dé, 

९8, 56, 58, 89, 61 | 

అంచితము (శిరోభదము) 928.» 

అంచితము (శిరోలకుణము) 95 8 

అంచితము (వా సము 4-98. 180, 175 

189, 214, 226, 229 
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అంచితము (పాదము) 8-129, 181; 

4-88, 64, 140, 169, 176, 227, 

287, 288 

అంజలి 4-52 

అంతర|కీియ 7-62 

అంతరవచ్మాసనము (చే, ఆకా. ०8) 

6-110 | 

९०९ [ ర్భమరి 6-41; 5-82, 64, 86, । 

108 | 

అంత ८०९१६ ॐ (ఉత్తుతికరణము లి-శ్లీల్లి, 

65, ¶8 

అంశగతి (డేశిలాస్వాంగము) 6-118, 164 

&ॐ 

€ ऽ ०४ 2432९03 (చారులు) 8-18, 8-14; 

6-56, 112 | 

ఆకాశగములు (మండలములు) 8- 145 

ఆకాశభవములు (మండలములు) 8_147 

ఆకేక రము (సంచారద్భష్టీ) 2-68, 81 

8-84 

© च ०८6८६ {-10, 15 

ఆచ్చిన్నము (కరణము) 4-275 

ఆచ్చురితము (అంగహారము) 4.259, 290 

ఆతోద్యము 7-5, 22, 62, 146 212, 
225; 8-54 

ఆతోద్య'మేలనము 7_69 ध 

ఆతోద్య'వాదకులు 1-18; 8-19 

€ ८०25552) (ధనుః కరణము) 8-106 

ఆదిఅణాళము 6- 119 

ఆధూతము (శిరోలకణము) 2 | 

ఆభోగము 7-66 | 

ఆయతము (शस्त) 8-120, 123 

» న్భ _తరత్నావళీ 

ఆరభటము (బాద్యము) 8_65 ध 

ఆరోప్యము (ఆహోర్యము) 1-48 

ఆలపులు {- 81 

ఆలాపము 7-77 
) क 

4 ఆల ప్తి 7-56 
ఆలీఢమ (అంగహోరము) 4-252, 278; 

6-881 

ఆలీఢథము (స్థానము) 8-24, 78, 84; 

4_202, 258 

ఆలోకితము 2-92, 95 

= यु (కరణము) 4-7, 4-75 
ఆవ © ॐ) (మండలము) 8-141, 200 

= पु (పాదము) 8155 
ఆవిద్దచారి 8-11, 8-58; 4-64, 100 

171 : 

ఆవిద్ధవ క్రము (వాము) 4-60, 167, 
ఆవిద్దన[కవ_ర్తనము 4-48 
ఆ వేధ్యము (ఆహోర్యము) 1-42, 48 

ఆవేప్టితము 9-164 | 

ఆసారితము 6-856 ; 

ఆగీనము (లాస్వాంగము) 1-58, 62 

ఆవోర్యము 1-29, 86 ~~ 

ఆతి > (भ )ము (కరణము) 4-157, 258, 
265, 267, 268, 270, 272, 275, 
268, 285, 287, 289, 291; 

6-821, 828, 882, 888 ` 
ఆతీ_్త(క)ము (అంగవోరము) 4-258, 

285 = 

ఆ&ీ పము (చారి) 5-12, 8-56; 4:12, 

4_125, 127, 148, 146, 456, 
1891, 206, 218, 281 =, , 

ఆశి వము (పాదము) . 8- 188, 186 

195; 4-206 

+ 

y 

$ 
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ఆతి పము (వా_న్హ) 4-82, 206 
ఆతి ప్పశేచితము (అంగహారము) 4-254, 

807; 6-840, 844 

ఆజ ప్తరేచితము (కరణము 4-11, 141; 
6- 188 

ఆతిపావిద్దము (జవిద్ధమునకు నామాం 
తరము) 8-58 

ध (శిరోలతణము ి_ క్రై 

ఆకుంచితము (సు ప్తస్థానము) శీ-118, 

119 

ఆంగికము 1 -80 

ఆంగికాధథినయము 1 --28, 51 

ఆందోళితము (ఆకాశిక చారి) 6_62 

ఆస్కందితము (భౌమమండలము) 8.-1682, 

200 

= 

ఉచిత| భమరి 5_82, 94, 105 

ఉపచార[పయోగము Td 

ఉపశమనయతి 7-60 

ఉపసృతము (కరణము) 4_12, 148 

ఉపాంగము (లు) 1-91; 2-22, 6.128; 

११189 | 

ఉరోమండలము (వా 529) 4-120 

. ఉరోమండలము (కరణము) 4-10, 120, 

266, 4-269, 271, 278, 288, 

285, 291,297, 801, 802, 806, 

` 915; 6.821, 827, 828 

ఉరోంగ ణము (చేశిలాస్యాంగము) 

6_114,182 

ఉరోంచితము (ఉత్తుతికరణము) 5-56 

© _& [५ _క్షకము (లాస్వాంగము 

1-59, 69 

| ఉ_త్తమో త్రమకము ( లా से 0 గమ 
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ఉట్టవణి 1 

ఉత్క_టము 8_107 

€}, టాసనము 5-62 

ఉత టికా సనము 5 -8], 58 

ఉత్కంఠ 8-128; 4- 118 

ఉత్కు-ం0చితము (చేశ భౌమశణారి) 

6-58,70 . 

ఉచ్చలము (వాద్యము) 8-65 

ఉచ్చలితయతి 7-70 
ఉ_త్తమము (బృండము) 7_194, {7-208 

ఉ_త్తమో_త్తమము (బృందము) 7-194, 

196, 200 
+ 

1-59, 68 

ఉ_త్తరో త్తరము 6-145 

ఉద్దతము 1-18, 74; 7-79 

ఉద్దుతము (శిరోభేదము) 2-27 

ఉన్న తము (శిరోభేదము) 2-20, 28 

ఉత్తుతి 5-90 | 

ఉత్త్చుతికరణము 5 -89; 7-87, 79 
ఉన్మ_త్తము (అంగహారము) 6-888 
ఉన్మ_త్తము (కరణము) 4_7, 64, 282, 

291; 4.311; 6-888 

ఉన్మేషము (పుటకర్మ) 2-97, 98, 101 

ఉల్లాలము (పాదము) 6_2, 6-5 

ఉల్లాసము (చెశిలాసాంగము) 6-180 

' ఉలోకితము"2-9క8ి, 95 
య = 

ఉద. టితము (కరణము) 4-44, 291 
ఘట 

ఉద్దృట్టితము (వా_న్తము) 4-48 
ఉద్ద ట్లితము (అంగ హారము) 4- 266; 

6-828, 842 

ఉద్ద ట్లితము (పాదము) 8-48, 44; ` । 
4-44, 4.46, 4.50, 190, 201 
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ఉద్వాహితము (य मोऽ) 8-118 

116; 6-7, 9 

ఉద్వృ_త్లేము (పాటము) 6-15 
ఉద్భ్భ_త్తము (అంగవోరము) 4_255, 

889; 6-225, 846 

ఉద్వ్భ_త్తము (కరణము) 8-170; 6-826 

© ९9) >>) (చారి) 4- 146 

ఉచ్వేష్టనము (పాదము) 2-88; 8-172, 
180, 182, 6-2, 8 

ఉచద్వేస్టనము (|క్రియ) 4-227 
ఉద్వేప్టి తము (క్రియ) 4-56, 159 

ఉద్వేష్టితము (వాసము) 4-202 4-74, 
92, 98 

ఉత్సావాము (భావము) la 74 

ఉత్ న్యందితము (భూచారి) 8-9, 88 

ఉల్ఫణము (వహ _త్రము) 4-219 

© కైేపము (చేశిపాదము) 6- 12 

2423533 (కరణము 4-509 

పము (कण् ४८६) 2_105 

పము (శిరోల కణము) 2_4, 16 

డ్ 

. ఊరుశాడితము (భూచారి) 6-60, 85 
ఊరువలనము 4-124 (చారి) 8-26 

ఉరు వేణి ( तंक क "८००6 ) 6.59, 78 
ఊరుద్య్వయ తాడితము (పొటము) 6-14, 

18 

ఊరూద్వ్భ > (కరణము) 4.17, 

4-209, 258, 268, 277, 279, 288 

289, 292, 297, 805. 

ఊరూద్వ_త్తము (చారి) 8-10, 40; 
4-208; 

२०) ह) (क. 

ఊరూర్వృ_త్తము (పాదము) 8151, 
160, 162, 178, 182, 187, 196 | 

ఊర్ల పజానుకము (కరణము) 4_1, 9, 

107, 265, 822 

ఊర్గ్వజానుకము (ఆశకాశికచారి) 8-60, 

188; 4- 106, 182, 188, 4-196; 

8-18, 98. 

ఊ ర్ల్వనాభము (వాము) 4_174, 198 

ఊ (कज) 8-75 

ఊర్ల ९2506 ९2533 (వా సము) 4_52, 
@ —0 

159, 204 

&8 ए २९०५ రేఖ 6- 178 

ఊర్థ్వాలగము (దేశి 69४८५९००) 
5_48, 64 

ఊహోపోవా(లు ) T7165 

ఎ 

ఏక ( [६०० ) (= 

4& ष 524 (న?) తము ( దేశిస్థానకము) 

5_14, 82 

ఏక శఆాళము 7-176 

ఏక తాళి (శువ్మ-వాద్య) 8_68 

ఏక తాళి (సాళగ సూడ |పబంధము) 1-88 

4& పాదము ( ठ्न 5४२) 8- 14, 84 

ఏకపాచదాంచితము (చేశిఉత్లుతిక రణము) 
5-40, 44, 50 

_వకపాదస్థానము 5-71 
ఏకపాదలో వాడి (® 9 రణము) 4-54 

5-71 

పక పార్భ్వుగతము (చేశిస్థానకము) 
5_18,14 

६८ (గతి) 6-181, 182 

ఏల (సూడ [పబంధము) १=80 
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పలకా |కీడము 4- 14 

८38 -5 °| ३6४९ (కరణము) 4-170 

వలశా|కీడితము (శారి) 8-9, 80; 

4- 1170) 

పల+శా |కీడితము (పొదము) 8-157 
పలశా|కీడితము 1) 

9§8_145, 157 

६. 

£.” [భమరి 56-82, 91, 104 

కుత్లు కారుడు (లు) 2-210; 7.200, 208 

205, 207 

కయారము (చెేకీలా స్వాంగము ) 6-116, 

145 

క్ర 

కట కాముఖము (హా స్తము) 4-28, 89, 

58, 59, 65, 107, 128, 156; 

4_164, 165, 169, 208, 214, 
బిల 

కటిచ్చిన్నము (కరణము) 4-5, 4కి, 259 
264, 266, 267, 269, 270, 271, 

278, 215, 277, 219, 281, 288, 
295, 289, 290, 291, 294, 295, 
297, 298, 807, 321, 828, 325,. 

921, 828, 880, 881, 988 

= ९5 | ఇాంశము (కరణము) 4-10, 119 

కటీసమము (' రణము) 4_15, 192, 802 

కటిహ సము (గరణము) 4-{1, 259 

కనిష్థము (బృందము) 7-195, 209 

కనిష్టము (మండలము) 7-214 

కపాలస్సర్శ్భనము ( ఉగ్చుతికరణము 

5_46, 77, 78, 

411 

& नेश (ఉత్తుతికరణము) 5-77 

కఠట (వాద్యము) 7.25, १६, 108, 
182, 206; 8-58, 62, 64 

కరటాధర ( బృందవిన్యానము) 8-49 

కరటావ్లాదకులు 7-199, 209, 206 - -. 

కరణము 2-44; 8-17, 70, 108, 1903 
4-1, 2, 4, 21, 22, ॐ, 29, 80 

150, 181, 186, 240, 241, 249 
244, 246, 247, 248, 256, 260 

261, 265, 286, 287, 298, 804, 

808, 809, 818, 817, 819, 886, 

897, 888, 940, 844, 948, 851, 
860, 864, 968; 579, 80, 8-14, 
150, 181; 7-80, 150, 169;8-42, 

కరిహానము (భూచారి) 6-59, 81 
కరివాస్థము (र स} 4-18, 50, 71 
కరిహా_్హము (కఠోణము) : 4189, 201, 

227, 264, 268, 267, 269, 271 

2T2, 278, 216, 277, 279, 268, 

295, 289, 290, 294, 807, 828, 
821, 888, 588. 

కరుణము (రసము) -88 ` 

కరుణము (2, £) 2-80, 8 

కోరుణము (రసభావము) 2 90 

४८४९) (కర్మాటక) వాము 8-108 

1.87 . # ~ "4 ८ “^ 

క ర్హరీలోవాడి (ఉత్లుతికరణము') ६44, 
67 

కర్షర్యంచితము (कदु) 5-88 
48 : se 

కలనూసురము (పాటము) 6_16, 40 

$థలానిధి 8-79 १. 

om क 
॥ = 
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కలాపము (కరణములకూడిక ) 4-246 . 

కళ 1-8, ̀  11, 18; 5-2; 7-155, 16}, 

168; 8-21, 51; 

_ కలితము 7-71, 7 

[కమతాడితము (పాటము) 6_14, 27 

కాకువు 6-140; {-82 , ` 

కాకురీతులు {= 115 

కాతరము (భూచారి) 6-58 

కామకళ 8-19 | 

కామావస్థ (లు) 8- 181 

కావ్యనాటకము 7-285 

కావాళ (అ లి) ము 7-108, 182 

కావాలాధరుడు 7.205 = 

కావాలావాదకులు 7-208; 8-49 

కితు (లాస్వారంగము) 6_ 188; 7-115, 

116 

(కియాపదము (వాచికము) 1-85 

కుచింబిని (పాటము) 6-17 

కుడు (లుపము (పాటము) 6-48 

८०९८७22, కుళీరిక (చారి) 6-59, 82, 

106 

(కుద్ధము (దృష్టి) 2-81, 45 

కూటతానముల |వస్తాఠము, 5-109 . 

కూర్మాలగము ( ఉత్తుతిక్షరణము) ల-4కి, 

68 

కూర్మాసనము (చేశీస్థానకము) 58-18,! 

` 27, 68 

కూర్పాసము 7-87 

కేశబంధము (వా_న్తము) 4-49 

కై.వారము 7-48, 45, 60, 80 
इ $& > (న్యాయము) 8-88, 94 

కోణము 7-109 a । 

९) कः రత్నా వళి 

కోపము 1-69 

కోమలిక (చేశీలాస్వాంగము) 6_116,144. 

కోలావాలము (బృందము) 7-196 జ 

కోల్లాట 7_152 

కోల్తాటన ర్హనము 7-152 

[కోధము (స్థాయి) 246 

కంచుకము 7-7, 87 

కంఠ రేచకము 4-861 

కందుకన్ఫత్తము (న_ర్హనము) 7-125 

కంపపరివృ_త్తము 4-16 

కంపితము (శిరోలక్షణము- భేదము) 2- 

6; 2.26, 27, 28 

కాంతము (దృష్టి లక్షణము) 2-80, 85 

కా ంస్య(ము) ,1-28 

కాంన్య తాళము (శుష్క వాద్యము) 

{- 108, 182, 149; 8-62 

కాంన్యధరులు (బృందవిన్యానము) 8-81 

(కాంతము (కరణము) 4.1, 5, 82 

(కాంతము (మండలము) 8-141, 147, 

198, 200 

(కాంతము (“యోగక్ళతము'నకు 

న్ నామాంతరము) 9_109 . 

కుంచితము (పొదము) 8-62; 4-182; 

6- 11, 41, , 67, 6-70; 80, 89, 90 

కుంచితము (కరణము) 4-200, ह," 
241 ` । "~ 

కుంచితము (వారము) 4-200, 241 . | 

కుంచితము (ధృష్టి) 2-59, 78. , , 22. 

కుంచిశము (పుటకర్మ) 2-917, 99,. 102. 

కుంచిత |శమరి 5-82, 101, 104 ` . 1 



అలువులము (ఘర్గ రభెదము) 7-47, 52 
करट 3 108 

యు త (పాదము) 6_2, 8 

అతడు 9-6, 71; 7-96 

అండ] పవయోగము (~ {06 

ఇండలుతి 7-27,-71 ॥ 
> (స్టా నేకము) 5-18, 88,- 79 

96; 6- (8 

क, © 2) 08 (ఆకాశిక చారి) | 'ఆకీ ప్రముి 

నకు నామాంతరము] లి-56 

त 

గజరము ('వాచ్యము) 7-67; 8-65 
గజ కీడ (డితము) (కరణము) 4-15, 

189, 806 

గజదంతము (వా_స్హము) 5-59, 69 
గతి (గతులు). 8-26, 68, 185; 6-181 
A181 {-26, 7_112, 115, 125, 

188,. 175 

గతాగతము ((, లస్తానము ) 8- 121 ,185. 

గతిన్థము (చెశీలాస్వాంగము ) 6.118, 
167; | 

గొమకము 7_182, 169 

గమవకకోవిదుడు 7_లి4 

గొరుడవక్షవా నములు ( कु <» 

ములు) 4- 11}, 284 

తరుడపుత్రము (కరణము) 4- 10, 129 
. 21, 810 ह 9 

గొ! తసౌష్టవము 7-9 +य ५. = 

గానము 7 = 1 88 IE 0 శతా 

శానపాటములు 6__107 fee § 

గాయకులు 2_29, 7_188 : 
గాయని (- 180, 161 

గాయనులు 7-లి2, 94, 180, 191 
208, 210 . 

గారుడము (రెశీస్థానకము) -i2.22. + 
గాన (ము) ( సంచారద్భషి) 2.82, 58 

76 su 

గీతము 4188; 8-188-142 1868; : 

1-12, 14, 16, 17, 25, 48. 65 

79, 157 hes 

గీతము (శుమ్మ వాద్యము) B64; (1 చేర 
ణాంగము ) 1-58 ( లాస్వాంగము) 

1-68 

గీత [ పబంధములు 7-896, 184 

గీతరత్నావళి 5.109 

గీత-వాదకులు 7-168 

1 ठ సాంగము 61 {ॐ 

గీత వాద్యములు 6-181, 141 48, : 

16౬, 162. | , “~ ४ 

हिकु 6-159: 7-18, 116 == 
గీతాంగ వాద్యము 7-70 

గీతాతరములు 7-17 च 

९8 4-8585; {- 189 . ~. ` ~ 

१8 -उ २०१६3 (లు) 4-854 

९8530 లము (© ०.८०) 4- 251 

254, 291} .  - 

గురువు 71కి - 

గృ థావలీన (క ) (కరణ ము &_18 

జలజ, ౪24 "+ ५ नन, ` 84 

చెయము 7 89 = 

ము (शनम) 198. జీవి. 
గోవన జా క్యార్థశము ५448 క , जन 
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గోమూూ|తికము (బంధము) 7-118 

त? el 

గంగావతరణము (కరణము) 4- 19, 80 

289, 299 

గండోసోచి- (కరణము) " 4-17, 4-215, 

298, : 299 

గాంధర్వులు 8-29 
గేంజలి 7- £68- 

గపాము (తాళము) 7-157 
[గ్ వాధ్వరము 5-కికి 

(గైవరేచకము 4-868 

గానము ( ద్యవ్తే.) 2_892, 59, {6. 

क 

ఘు 

ఘటసణి (నృ _త్తము) 7-184 
ఘట్టితము (పాదభేదము) TDD se 

ఘర్ష రము 7-48, 46, 88, 61 

సుద్ది | 1- 46, 55, 66 

२०८५ 7-40 

ఘూార్జి తము (కరణము) 4-18, 802, 24 

చ 

చ|కము (బంధము) T=Tt8 

చ|కభమరి ८-82, 96, 8-104 ` _ 

చతురము (కరణము) 4-15, 190; 800 

చత్తుఠరము ( భూకర్ళ,) 2-105 

చతుర[శము క8-105; 4-15, 22, 25, 

ddd ५. 61, 119, 121, 215 

` ८16, 217; 6-66 

२०८ [४ > (వాసము) 4-189, 156 

190, 195 

చతుర [కము (నడక-లాస్యాంగము) 1-67 

सट क ( దేశీస్థానకము) 5-18, 80 

3 ठि खाप). 5 

९८ [८० 6-66 

చతురులు 5-106 

చతుర్భుఖలోవాడి (ఉత్లుతిక రణము) 

5-44, 72 

చతుప్య్యోణము (పాటము) 6-17, 44,4 

చనుత్మారము 1-70 

చర్చరి (|వబంధము) {-98; 96 

చొర్యా[పబంధము 7-181 

ము 2.84, 86, 89 

చలావళి (చేశీలాస్వాంగము) 6_114, 

126; {-181 

బారణులు 7-187 

చారణన _ర్లనము (నో త్తము) 7-188 

బారి ల-1, 2, 6.20, 65, 148; 

4_54, 62,1717, 4-94, 106, 111, 

116, 146, 147, 155, 156, 169, 

186; 6-80, 181, 150; 7-89, 129 

చారులు: 8-8, 8, 68, 95, 142, 147T,. 

176, 191, 198; -4_2; `6-89., 158 

186; 7-96, 105, 115, 125; 8.42 

చారీమండలము 7-79 

చారీలక్షణము 8-69 

చారీ విచక్షణులు 6-80 

చాలి (శ) (చేశిలాస్వ్యాంగము 6_125,. 

126 

చావడ (భర్గ ठक) 7-47, 48 

NS Sly 8-150, 4 Th 

(భూచారి) 8-9, 81 शा 

బాషగతము (పొదము) 8- 184,. 1.88, 

160, 161 + 

छ ०2406 5533 (భొమమండలము) 3-184* ` 

చి త్త కియ T2197 క 



ॐ &:; 2406502 
€> 

చిత్రము (ఈాళమారగ్గము) 7-179 

[>> (చేశిపాటము 6-41, 116 

చిత్రగోండలి 7-159 

చి(త్రపదము (లాస్యాంగము) at 

72 

చి[తపద్ధ్దతి 7-=విలి ~ ^ 

[ॐ 2०८62 {- 108 

చిత | ఛ|త | [ॐ 206 5_t01 

2 తలోవాడి 9270 

చేష్లాకృతము (७०१४०) 1-80, 82 

చేస్టిమము (- मु - ७०5) 1-88 
89 

చండనము (చెశీలాస్యాంగము) 6-118 

చండిశక (మండపిక) 8_66 

చింతం (ద్విపద) 7-116 

చింతున్భ_ త్రము 1 

ఛ 

ఛ|త|భమరి లీ-ర2, 87 

ఛాయాలగము (సాళగరాగము) 7-56 

ఛిన్నము (కటి) 4-£2 

ఛిన్నము (కరణము) 8-171, 190; 

4-5, 88, 171, 268, 280 

ఛురితము 5-94 ' 

ఛందము 7-187 

ఛండనము 7-67 

ఛందనము (చేశీలాస్వాాంగము) 6169 

‘ 

జ 

జనితము (చారి) 91.0.20; 

4-142, 162, 167 

తము (కరణము) 4-142, ५298 

४2} 

జనితము (పాదము) 8- 188, 160, {68 

168, 112, 178 

జయగంట (జేగంట) 7-149 

జలశయనము ( ఉత్తుతికరణము) = 5-45, 

15 

జర్షరము &_198 

జిహ్మా (ము) (దృష్టి) 2- 84१. 67, 99 

జుగుప్ఫ (స్థాయి) 2_49 

జుగుప్బితము ( य ) 249 

జ్యేష్టము (రంగమండపము) 7_212, 214 

జోడని క్రమము (శుహ్కవాద్యము) 8-56 

& 0०4०९ 02429 & 243 (ఆశాశికచారి) 6_62 

104 

జంఘావ రము (७ ऽग చారి) 6.62, 

105 

జంఘాస్వ_న్టికము 3-56 4-228, ' 

©; , ,) 

८30६. ( దేశీలాసోన్టంగము) ९:16} 

శుంకారము 7-70, 71 

दन (क 8-57 

రోంబడము (శుద్దసూడ। పబంధము) 

7-80 

| ठ 

-ठ ०025 (గీతము) 7-65 

శేవ (చేశీలాస్వాంగము) 6-127, 158 

డ 
1 

८६536 ( & ७०9 "8 6-81, 98 

ఉడాలము (చేశీలాస్యాంగము) 6_114,124 
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డిల్లాయి (చెశీలాస్యాంగము) 6_115 

డోలము (ॐ र ) 4-207 

డోోేలాపాదము ( ఆశకాశిక చారీ) 9.1; 

862 

త్ర 

తరుణవముదము 2-70; 4-98 

తలము "4-28 - 
తలము (చేశీలాస్యాంగము) 0114 

తలతాడితము (చేశిపాటము) 6_14, 25 

తలదర్శిని (భూచారి) 6-57 

తలపుష్పపుటము (కరణము) 4-9, 26, 

28, 87, 4-268 

र 

५ 

తలవిలాసితము (కరణము, 4- 11, 184 

తలసర్పణకి (సంకీర్ణ చారి) 6_106 

తలసంచరము (పాదము) §_21, 80, 88 

40, 49; 4.27, 28; 6-86 

తలసంఘట్టితము (కరణము) 4-17, 218 
81: 

త లసంస్ఫ్ఫోటితము (కరణము) 4- 11, 187 

218, 298 

తలోద._ టితము (చేశిపాటము) 6-16, 
యట 

6-25 

తలోద్వ  _త్తము (భూచారి) 6-60, 6-88 
తెొడితము (పొటము) 6_ 14 

తార (స్థాయి-ఆతోద్య మేళనము) 8-54 

తార-కాపుటము (లు) 2_104 

తారాకర్శ 2-88, 91 

తాళ (ల)ము ౪-22, 28, 81, 41, 56, 

Tl 195, €&1, 84, 122. 180; 

4-817, 187,-189, 154; 5-517; 

6-92; 125, 128, 180,. 182, 185. 

న్భ త త్నా వళ్టీ 

145, 165, 170, 172, 178, 179- 

182; 7-5, 12, 81, 46, 61, 176, 

77, 97, 126, 187, 168, 172, 

174, 175, 181, 199, 202, 208 ` 

తాళ (చతుష్టయము) 7_29 

తాళచ్చందము 7-114, 188 ` , ` 

తాళ ధరులు (బృందవిన్యాసము) 851 ^. 

తాళ (పాతము) 6.87 క. 

क (శుష్క వాద్యము) Or 

తాళ వాదము 6_40 

తాళవిచతకణులు 6-179 

తాళ వేది 7- 84 

తిశ్తిరిగీతి (చేశి. ఆకా. చారి) 6-109 

తిరిప| భమరి 5_82, 89, 90, 104 

తిర్య_క్షతము (శిరోభేదము) 2-20, 24 - 

తిర్యక్కు.ంచితము (భూాశారి) 6-57, '67 

తిర్యజ్నితోన్న తము (శిరోఖేదము) 2-20, 

24 | 

తిర్యజ్బుఖము (భూచారి) 6-58, ¶1 ˆ ` 

४२४९ (చేశీలాసాాంగము! 6-114, 129 

తార్య|తితయము 7-288 

४ ०९६) (తప్పెట) 7-149 4: 

తుండుకము {7-10 ~ 

[ख > (దృష్టి) 2-84, 68 
[७८ [> 8-49, 74, 19; 81; ,5-78;. 

6-52, 125 

త్య (శ తాళము. 4_242 

త్య(శ్రమానము (అంగవోరము) 4-2కర్, 

848 | 

[8& >) 8-68, 149; 4-18, 128,205; 
206, 218, 864 -- ' 

[తిక [భమణమ్ము. (కరణము) 42265, 296. 



విశిషపదనూచి 
ఠి. 

[తికోణము (పాటము) 6_17, 45 

తిశాడితము (పొటము) 6-14, 48 

|చిపకాక (ము) (హస్తము) 4_189, 

2117, 227, 288 

[8०१ (శుద్ధనూడః బంధము) 7-81 

త్రిమూఢ (క) ము (లాస్యాంగము) 
1-65, 85 

[8२८ (గతి) 6-181, 184 

తిస్థానము (లు) 7-182, 189 

థ 

థర వారము (చేశీలాసా్యాంగము) 6-115, 

184 

ద 

దర్ప్చనర ణము (ఉత్తుతికరణము) 5--49 

14, 5-15, 18 

దిలాయి (చశీలాసారంగము) 6_188 

దిక్ స్వ_స్తికము (క రణము) 4_15, 1६1 

288, 808 

దీనము (దృష్టి) 2-81, 7-116 

దృ్భృ_ప్తము (దృష్టి) 2_91, 47 

(5०) ఫలము 4 - ~ 4) 

6९) £ 2-81. 84, 86, 87, 88, 8४ 

చేవద త్రనిరూపణము 4-229 

దెవాంశము 7-280 ¦ = 

చదెశళ-కాకువు {-185 

ద 1-54; 5-2, 8, 11, 82; {- 100 

त (విధానము) 7-160; (పద్దతి) 770 
(రహన్యము) 7_280 

ठं ‰५.8. {-61 

చేశిచారులు 6-56 

428 

దెకిచారి 6_98 

దెశిన్ఫ_త్తము 5_4; 6-1, 18, 88, 54, 

167 

చెశీన్ఫ త్తవిశారదులు 6_29, 88 

చెకీకారము (చెశీలాస్వాంగము) 6-116, 

186 

చెశివటవాము (కుష్క'వాద్యము-బృంద 

విన్యాసము) 7-75, 8-49, 58 

చేశీపొటహికులు 7-198, 202 

८9०४० _ర్రనము 7-119 

చెశియభంగి 7-104 

దేశీరహస్యజ్ఞులు 1_74 

దేశీలాసాాంగ ములు 6_118 

చెశీవిదులు 8-21, 6-97 

చెశీవిద్యావిశార దులు T=18 

దెశీనూడ 7-95, 1-81 

దెశీస్తానక ములు 5_11, 15 

(హస్తము) ము 4-12, 54, 99, 

21, 182, 144, 165, 197 

దోలాకరములు 4-86 

దోలాపాదము (చారి) 4-రలి, 182, 189 

దొ (ల) లాపాదము (కరణము) 4- 11, 

144 | 

దోలాపాదము (పొదము) 4- 108 
దోలా[పయోగము 4- 74 , 

దోలాయితము (మనన్సు) 6-161 

దోవాకము (లు) (5) త్తచ్చందస్సుగల 

రచనలు, {~ 185 

దండము (ఆశకాశికచారి) 8- 12 

छ ०८६ ८६ & 240 (కరణము) 4.188, 805, 

4- 11, 94 
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దండపతము (వా _స్తము) 5-89, 98, 
108 

దండపాదము (చారి) 8-12, 69; 4-11, 

18, 92, 4-94, 186, 161: 6-61, 

, 95, 96 

దండపాదము (పాదము) 8-111, 172, 

174, 188, 185, 186; 

దండపాొదము (కరణము) 4_126, 267 

299 

దండపాదము (ఆకాశమండ లము 8_146 

174 

ద ండ| వణామాంచితము( ఉత్సుతిక రణము ) 

4_54 

దండ రానకము 7-101 

దండ లేచితము (కరణము) 4-8, 94, 

180 

దండాంచితము ( చేశిఉత్త్సు తీకరణము) 5-40 

८०९४ 7-5, 8, 10 

దంసితము (కరణము) 4_208 

[దవిడ దేశీయులు (ములు) 7-115 

¢ 

ధసకము (చెశీలాస్యా ంగము) 6-117, 156 

ధాతువు 7-2 

ధుతము (శిరోలక్షణము) 2_8, 7 

ధుతము (శిరోభేదము) 2_27 

|ధువము (సాళగ సూడ పబంధము 7_88 

|ధువవదము (గీతము) 7_65 

న 

నటులు 8.29 

నతము (హా_న్హము) 4-192, 215 

సృతర కంక 

నతము (పాదము) 4_200 

నతము (ను_ప్తస్థానము) 8-118, 118 
నతపృన్థము 5-79 
నర్తకు (డు)లు 5-58, 68; 6-69, 70 

77, 169; 7-86, 171; 8-29 

నరకి 1-7; 4-858; 6-119, 120, 181. 

188, 194, 185, 148, 145, 146 

151, 158, 155, 159, 160, 161 -. 

168, 164, 165, 166, 168, 172. 

118; 7-10, 18, 14, 24, 88, £, 

19. 107, 158, 170; TT; 19. 

_H9, 181, 160, 161; 8-88, 68 

న_ర్రనము 8-199; 6-170 

నాగము (బంధము) 7-118 

నాగబంధము (చేశిస్థానము) 5_14, 85, 

7% 
నాగ బంధము (ఉత్సుతికరణము) 5_ 45 

నాటకము 1-52 

నాట్యము 1-19, 25, 26, 87, 52, 5, 
65; 8-8, 67, 100; 7-148, 228 

నాట్యకళ 1-28, 29 

నాటరరాసకము {_ 10 

నాట్యలక్షణము 1-19 

నాట్య వేదము 1-22, 24, 52 

నాట్యాంగము 4_154 

నాదము 7-190, 8-54, 55 . 

నామపదము (వాచికము) 1-కిక , 
నాయకుడు 7.22, 99, 101; 8-55. 
నాయిక 1-70, 7-84, 91, 97, 100 
నారియము 8-87, 88, 96, 107 

న్యాసాపన్యానము (లు) 4-8858 . ఓ. 

నికుట్టితము (పాదము) 4.80; 7-24 
Meg 



22) 

నికుట్టకము ( ठंकनेष्छ | 11 

953 &3 (క రణము) 4-284, 820, 826 

981; 6_7 

నికుట్టకము (కరణము) 4-5, 48, 285, 

258, 268, 272, 288, 823 

+~ (కరణము) . 4-5, 48, 285, 

258, 268, 272, 288, 823 

నికుట్రితము (కరణము) 4-292, 295 

నికుల్ణితము (హా_స్హము) 4-91, 109, 
210 

నికుట్ట్లనము 4-45, 47 6-6, 

నికుంచితము (కరణము) 4_9, 114, 

292, 822, 829 

నికుంచితము (పాదము) 4_91, 194 

నికుంచితము (హా_న్హము) 4-178; 

98० 5 (మండపము) 7-215, 216 

నిజాపణము (చేశీలాస్వాాంగము) 6-115, 

181 

నితంబ (క) ము (కరణము) 4-9, 105, 

259, 266, 269, 284, 285, 289 

800, 806, 829, 829, 880, 882, 

838 

నితంబము (హస్తము) 4-49, 96, 98, 

105, 195, 197 

నిమేపము (పుటకర్భ్మ) 2-99, 101 

నిర్భుగ్నము 4-55 

ह క్లము (७८००८) 4- 10, 126 .. 

9४ (కరణము) 4-6, కక్, 291 

నికుంభితము (కరణము) 4-12, 150, 206 

ని ప్మా-మము 2_87 

ని ने 2.88, 89, 90 

నిస్తారుకము (సాళగనూడ। 5266329 ) 

yf -88 

486 

నిస్సారుక (శుష్క 'వాద్యము) 8-59 

నిస్సారుక తృతీయములు 6.180 _... 

నిహాంచిశము (శిరస్సు) 2-8, 18; &-_59 
నూవురము ( రణము) 4_17, 221 272 

274, 282. 285, 290, 800, 812, 
824 | 

నూవురపాదము (చారి) 9-88; 4-69, 

lols 190 

జ म 

నూవురపాదము (కరణము) 4-270 
నూపురపాదిక 8-58 a 

నూవురవిద్దము (చారి) 6-55, (2 =; 
నృ_త్తము 1-8, 4, 5, 11, 17, 18,-.13. 

82, 84, 51, 82, 58, 55.68, . - 
2.1, 4; 8-8, 67, 100, 1044 
1-21, 44, 50, 94, 169, 194 

197, 241; 8-8; 6-146, 150, , 

152, 156, 161, . 168, 164, 166 
7-11, 48, 44, 57, 68, 89, 84, 
118, 184, 147, 164, 192; 8-64 

నృ త్తకరణము 4-ల,4 । १ ८.१ 

నృత్తకళ 1-8, 10, 15, 7-99 

నృ_త్తకోవిదులు 8- 198, 5-51, 19; 98 . 

२०) ख >>) 6-40 ` - jas 

నృ द సక్గఠణన్లు, 7-21 . + "| 
నృ_త్త/పయోగము 1-6 dh. 

నృత్తమాతృక 2-244 ©... 

నృ_త్తనుండ పము Gall; ४ 

నృత్తరత్నానశి 6281. . = 
నృ 8९ 1-14 

నృత్త విళ్ల్య 1,158 

నృత్తవ్మస్థము 1శ్రీకి; 889; 42, 21, 

168, 6180 i 

నృ_త్తజ్ఞాలు 5- 14; 91, 6-08 - 

१. 
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నృత్తాంగ ములు 8-61 

నృత్యము 1-50, 55; 2_1; 8-67; 

4-85, 50, 872; 6-121, 122, 

186, 187, 140, 148, 144, 168 
164, 189; 7_1, 7-60, 68, 67, 
97, 99, 118, 117, 7-125, 129 

` 184, 188, 152, 214; 8-1, 10 

నృత్య|పయోగము 1-6, 4-22 

నృత్యశా ము 7-185 

నృ ఆ్యావయవములు 8- 145 

నత 7_76 

నేవథ్యము 6_152 

నె పథ్యము (ఆవోర్యము 1-96; (నద 

) 8-1 (స్థానము) 8-42 

నై_రాజితము (శిరోఖేదము) 2-20, 28 

నంచ్యావ_ర్తము (చేశిస్థానము 2--29; 

518; 6-69, 76, 82 

ప 

పడివాడము (क రభేదము 7.47, 

7_49 

పతనోత్సనము (లు) 5_87 

పతాక (ग म) 4-42, 84, 104, , 

180, 188, 187, 158, 209, 226 

పదము 7-26, 27, 77 

పచార్థాభినయము 7.100 

పద్మము (బంధము) 1.6 

పద్భకొశము (వా నము 4-172 

యోద్వ్భ_త్తము (చేశిపాటము) 6-క1. ' ' 

ఫ్ ए) తము (శరోలక్షణము) 24 

२5 ए० తము (అంగహారము) 4.251. 

254, 295, 840 

ण्य यु (षऽ) 5-1 

९२०) र ర త్నా వళి 

పశావ్భ త్తతలము (= 5०9 దెశిభామచారి) 

6-58, 74 

పరిచ్చిన్నము (అంగవోరము) 4-25 

` 264 

వరిమార్జనము (ధనుఃకరణము 8- 106 

పరివ_ర్హనము (కరణము) 4-158, 1115 

205, 225, 281 

పరివ_ర్రసమములు (తాళములు) 6_178 

పరివాహితము (శిరన్సు) 2-8, 10, 26 

499 

వరివృ & (త్రము) (వాము) 4_27, 

87, 84,7118, 125," 148, 165 ` 

పరివృ త్తక రేచితము (అంగవోరము) 

4_255, 262, 841 

పర్య_స్తము (అంగహారము) 4-252, 269 
284 

వక్ష వద్య|ోతము (వా నము) 4-78, 168 
పక్షవంచిత (క) ము (వాసము) 8-67; 

4-78, 82, 96, 106, 168; 5-59 

పరాజ్భుఖము 4-862 = 
పాతము 2-54, 88 

పాతనము 2.90, 105; 

పాత్రము 1-66; 8-41; 7-101, 146, 

158, 161, 178, 192, 227; 

8.46, 67. 68, प ` 

పాదము 8-68; .6- 1; 7-87, 105,115 

द 125 wa a 

పాదకటకము 8188 Mee 

పాద [క్రియ 4-116  .". వ 

పొదచారి'లి-5, 68 ~ 'ˆ =: `" "र्ट" 

పాదతలోద. టితము (పాటము) 6-16,89 
१) €> ८ 
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పావపొటము ( దెళీలాస్వాంగము 6-118 

181, 166 

పాద పాటని చక్షణులు 6-88 

పాద రేచకము 4-లిక9, 868, 810 , | 

పావసూచి 8-188, 189 न 

'పాచావవిద్ద క ము (కరణము) 4_ 18, 1 ह 

4- 164. क 

పాదోద్దారకము (కరణము- 'శలవిలాొసి 

తము' నకు చెరు) 

పాటము (లు) 6-18, 17, 68, 54.56, ` 
112, 157, 158, 186; 7-16, 28 

27,28, 82, 68, 112, 114, 118 

129, 180 

పాొటబంధము. 8-7, 74 . 

పాటవిచక్షణులు 6-17 

పొటాశరములు 7-79 

పాఠ్యము (లాస్వాంగము) 1-66 

పాడిక 4-885 

పార్ళ ९ | కాంతము (క ) 4-9, 110 

8_11, "48, 

५ 

బార్భ ఏ| కాంతము (చారి) 

175; 4-110 

न्त्य | కాంతము (పాదము) 8-155, 

166, 167, 163, 169, 178, 118 ` 

179, 181, 184, 187, 183, 180. 

191, 194, 195 ; 

పార్శ్ళ షిగము (పొద दु) 7-55 
५: 

పార్శ ఏజానువు (కరణము) 4- 14, 181 

పార్ళ ్వాతాడితము. (చేశిపాటము) 6-14, 
18 `: न. 

షొ ఇ ప్రనికుటకి (०४6१४२० -> కణము) 

4_9, 109, 826 

रे) ముఖము (శిరోభేకము) 2-29 

427 

4-- 18 । 

పార్ళ ९24९ _న్లీకము ( అంగ వోరము) 4- 258, 

289, 846 ह 
रेण ९5 ०8४ (శిరోభేద ము) = 2-1 

28, 29. | 
गेएष) పథభిముఖము (96. कै 5) 2-20, 

25 ` ६ అ 

పార్ళో ద్వ త్తము (పొటము) 6-1, 
85, 49 

పార్ళో పరు తాడితము (చేశిపాటము) 
6_14, 19 

వారిపార్శ గతము (స్థానకము) 6-5క 
వారి చండ ఘాతము (ఆకాశ చాశి_ | 

८9 

। + 

పార షి[కాంతము' నకు నామాంత 

రము! 8-44 

పారి పొర్ళ షగతము 5-81, 64 

పారి రేచితము (భూచారి, 6-57, 64 
८9 జ 

అ > (స్థానకము) రి-14, 88; 

„641 | 

సిష్టకుట్టను (భౌమమండలను) 8-148, 
{58 < 

హితము (20८०४८८) 2-98, 100 

7-104 ” 

పుటకర్శ 2-88 | 

పుటిలము 7-25, {8 

2008 కే పము (ఆ కాళిక చారీ) 6-61-90. 

సురాటి (పాదము 6-2 । | 

>9)24. ^ ०6४ (లాసొ 50129) 1-98- 

పుష్పపుటము 4-27, 4-28 5 

పుప్పాంజలి 8-125, {- 14 
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२) >) (ఆహోర్యము) l96, 37 

పూర్ణ కాయము 6-166 

ఫోశక్వరంగము 1-185 8-21; 6.250, ` 
852 

णण త్రి! 41.11. 

పృష్షన్వ_స్తీకము (కరణము) AT 79 

308 fae te es ~; eG 

పృష్టో ఆానతలము (చెశిస్థానకము) 5:18, 

పృష్ణోద్వ త్రము (పాటము) 6-8ిక్, 82, 

పృష్టో కే పము (చేశిపాదము) 6-8, 16 

చెసారము 7-60, 72 
పోగండ 1-197 
పంచమము (నాదము), 8-8 

పిండి (బంధము) 1-84, 88 | 

పిండిరేచకము 4-858 

ए 4-109 

[> (5० 8-98 

[వచ్చెదకమ్ము (లాస్వాంగకము) 158,64: 

పణామాంచితము (చెశిఉత్త్రుతిక రణము 

5_41 

(పతి తాళ ధ్వీ తీయములు 6-180 

(్రతిమట్టయు (సొళగనూడ|వబంధము) , 
7-88 

వతిముఖరి (బృందవిన్యాసము) 7-117, 
119, 200, 204; 8-50 | 

(పత్యంగము (లు) 1-81;  2-2, 7-159" 

(పళ్యాలీఢము (కరణము) 4-260 = 

(अ ( స్థానము) 8-24, 79, 86 

[22 ०९ > (91.04. 4,41; 

11.114 

(क ¢ SO 

«3 

+ 1 

| >> ०९० ( దేశీలాస్వాాంగ ము) 1-58 

6-62 

సయో రక్త 2 15 

|పయోగము 4- 111, 112 1 19 

ప్రలంబిత్రక రము ( ) 4_86 

[४० (సా'క్రోకలతణము) 1-49 

[వలో కితము 2_95 - 

[क्त (९०). 8-95 न 

|పవేశనము 2_56, ४9; 7-26, 28 

[>> > (క రణము) 4_229, DOT 

[स 1-69 

పసారితము (ను ప్రస్థానము 8-118, {14 

పస్ఫృతము (२४५०४९८) 2.97, 99% ' 10४ 

(పస్తావము 7-96, 148, 177 

[వస్వేదము (సా త్తి వక లక్షణము) 14४“. 

(పవారణము 1-62, 66, 10, 18, 108%; 

114;.8.10 

(పశప్యము (ఆహోర్యము 1- 4] అక 

[> ( పరణి) 7, 98, 60, 65 

7 

పేరణిసద్దతి {-68 

బిర ణాంగ్గములు 7-48 

క్షణము Tero 

_వంఖోేలితము (४ ర్ర ణము) 4.9, 108 

(పోన్నతము (ప్ర్రీలస్థానము) 9_121 

189 

#. 

శ 

br. 2४ 

| क 

పుల్ల 2 (కోపోలము) 2-188 = ' ५ 
పూత్కతి ( స్ట నియోగము) 2_128 

४. a 

బద్దము (చారి) 3--४, 25, 45; 4- 105 
112, 120, 124, 204, 292, 296; 
7-82 ! “ 



వీళోవపదినూచీ 
&.) 

బలిబంఛాంచితము (చేశిఉత్లుతిక రణము) 

5_42, 59 

బహి ర్భమరి 5-62 
బవురూపము (నృ _త్తము) 7-189, 148. 
బహురూపి 7-144 

బాహుబభందలో వాడి ( ఉత్లుతికరణము) 

5-44 

బావ్యా| భమరి 8-61, 4-105, 117; 

5-88, 66, 105 # 

విబ్బోకము (శిరోవినియాగము) 2-18 
వీభత్స (ము) (దృష్టిలకణము) 2-80, 

2-41 

బీభత్స (రసము) 2-41, 89 
బృందము 7_18, 182, 191, 198, 200, 

208, 208; 8-88, 41, 47, 52, {1 

బృంద మేళనము 119 

బృహార్లేశి 6_54, 7-21 

బంధము (అంగ, రానక్క छ, ठ 

నృ_త్తము) 17-84, 86, 97, 118 

బంధ నీయము (ఆహార్యము) 1-41, 42: 

(బావ్మాము (చేశీస్థానము) 58-12 

४ 

భా-వార్షము 6- 188 

భావీకము (లాస్వాంగము) 1-71, 72 

భావుకుడు {-281 

భాషాంగము (రాగఖేదము) 7-185 

భుజంగాంచితను (కరణము, 4-1, 8, 

81: 

భుజుంగ [త పస్పరిచితము (కరణము) 4- 12, ̀ 

158, 818, 820 

భుజంగ [छ ०? > (కరణము) 4- 1684 

कृष्टैः 

264, 214, 282, 298, 820; 684, 
888 | 

భుజంగ తాసితము (చారీ) 811, 50, 
57, 69; 4-165; 588 ` 

భుజంగ |తాసితము (వాము) 4-153 

భుజ్రగ| తా సిత్రీము (పాదము) 8ి_ 15కి; `“ 

178, 179, 184, 194, 5-101 

భూచారులు 8-10; 6-60, 12 

భూచారమనోవ రము (ఆశకాశికచారి; 

“'ఉద్ద ఎ_త్రము' నకు నామాంతరము) 

8-61 

कैत (బంధము) 7-రిక, 86. 

భర 7-149 

ఖై_రవాంచితము (చేశిజళ్లుతిక రణము) 
5 -89 

భోగిని 7-161 , | 

భౌమములు (మండలములు) 8148, = ` 
146 , = „~ 

భొమణారులు, 8-14; 656, | 

భాంత कण्ठ 6- 168 = 

భాండికన दु (నృ.త్తఘు) 7-129 
భాండీకులు 7-57 

(భుకుటి 2- 108 

> 

१ 

4" + | 

భక) 
“ 1 

మ 

మకథవా_స్తము 4-175 

252 €) (తాళము) 7_29 
€.) 

మట్టము (సాళగసూడ పబంధమ్ను) 7-88 

మణిజీరథము 4.178 

మ్తల్లి (కరణము) 49; 278,; 291, ,. 

298, 829 , ` ` i 
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se 

మంత్తల్లి (చారి) 8-10, 89; 4-179 మరాళిక (దేశిభౌమచారి) 6-76 
మత్తపాదము( చారి-“నమోనరిశమ తల్లికి మలపము 71-27, 78 

నామాంతరము 8--87 మలిన (దృషి ) 2-82, DE. =, 

=. 8८ (అంగవోరము) 4- 254, మస్ఫణత .( చేశీలాస్వాాంగము) 6- | ls | 
298, 857. | 160 

ख| కీడము (అంగవోరము) 4_252 మత్స € రణము, (ఉత్తుతికరణము) i 

275, 852, 845 న 5-46, 81 ` 

మదవిలసితము (అంగహోరము) 4-2కకి, మాత్ళక (కరణములకూడిక) 2-246 _ 
888 | మాతృక 4-2 | न 

మదస్థ్ర లితమ్లు (కళణము) 4-8, 100 [४ T-17 
278 మానసనమములు 6-180 

మానసామ్యాము 6_178 

మార్గ (విధానము) 1-52; 7-10, {80 

మా (రవాన్యము 7-280 

మార్గగతి 7_61 

మార్గ దేశివిభాగము 6-10 

మార్గన్భ తము 6_167- 
^ € -> । 

మార్గపటవాము 7_169 ~ ४ 

మచదాలసము (భూచారి) 6-58, 13 
మదిరము (దృష్టి) 2-84, 55, 82 

మధ్యము (స్థాయి-ఆతోద్య మేళనము) 

8.58 

మధకరము (గతి) 6-170, 178 | 

మధ్యమము (బృందము) 7-195, 204 

మధసమము (మండపము) ¶_ 214 

దము 2-71; 8-86 మార్గ ०६७० 7-198 

మధ్య[దుత విలంచితము (గతి) 6-176 మార్చ్ నా[తయము 7-172 

మధ్యవిలంబిత| దుతము (గతి) 6.178 =° ०९७९० 7-204, 206; 8-48 

మధ విళ రిబము 6-174 | ముకుల (దృశ) 2-82, 57.77 
7 # ^ © 1 

ठ {© (గతి) 6-175 ముఖజము (ఆంగికము 1101-4} 

మధ్యాంతము (గతి) 6-175 ముఖ|తయము 7-25, 26 
మద్దల (లి) 7-182, 149, 197, 201, 
0 ముఖ|పతి ముఖములు (లాస్యాంగములు) 

६६ 1-6 
మద్దల వాదకులు 859 

మనోధర్శము ( చేశీలాస్కోంగము) 8-116 ముఖర సము ( చేశీలాస్యాంగము) .6- 111 
148 ६ 122, 152 

మనోవృ త్తి 6-148 :  ముఖరాగము 6-162 
మయూర ९९) 25) (४ రణము) 4-{४‡. . २०१९. బృంద్లవినాసము) lolol 

మయూరస్థ్రలితము 4:16 -.. ॥ 197, 201, 204; 8-49 ` ̀ 

నురాళము (భూణాకి) 6-58 , = 20608 1-181, 206 



क (क 5) 778, 

166; 8.61 

ముఖవాది 1-179 + 

ముఖ్య గాయకుడు. lds 

ముఖ్యగాయిని 1-208, 210 

ముఖ్యగాయనిక 1-205 

మేఖరగాయినులు 7-200, 208 

ముఖ్యచాయిత కము {- 190 

మృగప్పుతము (ఆ కాళచారి) 8_1, 11, 48 

మృదంగము T=28: 108 

ముళనముు. 1-181 189 

= 7०८९2४24) ((స్ర్రీలస్థానము) S121 187. 

మోక్షణము. (८ 2529 రణము) 8-106 

59०4८8०४ ॐ 253 (పాటము 6- 117, 48 

మం|దము (స్థాయి-ఆతో 1 6 మేళ నము! 

8-54 

25208. (ఆాళము) 6-179; 7-26 

వముండపము 7-214, 228 

మండలము: శి-7, 18, 58, 142, 154, 
157, 168, 197, 199, 200; 7-96 
99, 118, 188, 159, 168, 200 

మండలము (పురుషస్థానము) 9_78 

మండల | భమణము (పాదము) 8-26, 

159 

ముండలరాజి. 8-141 అ 

మండలస్వ స్రీకము (కరణము) 4- 18, 

160, 282, 291 

మండ లస్థానక ము 4-42, 45, 55, (5, 

160 

నుండలాశారము 9-193 

481 

యతి (కుష్కవాద్యము) 5-59 | 
యతి 4- 118; 7-108, 114, 188, 179; 

8-9 

యతులు 7-59, 65, 68 

యతి పహరణము 7-69 ` 

యవనిక 7.42, 89 

యోగ క్ళతము 8- 108 

యోజ 7-27 

5 గికము 6-138 

et 

ర 

(స్థాయి) 2_48 

రోథచ|క్రము (భూచారి) 6-60, 84 

రనము 1-68; 2-78, 88, 91, 96; 

1-20, 185 

రనద్భషలు 2_8| 

రసభావములు 2-98, 101, 104 

7-155, 281 न 

రనవృ త్తి (జేశీలాస్యాంగము) 6-117, 
159 SE 

రసా|శయము । 26 

రసోత్స త్తి కమను 2_81 

ఛాగము 7-64, 94, 185 

రాగాంగములు 7-ిరి 

రాగాంశము (ఆతోద్యమేళనము) 8-88 

రాసకము (శుద్దన్క_ందమందలి[పబంధము | 

{-81, 218 ' 

రాసము ( >) త్తము) 7-84 

రాసము (సాళగనూడ |పబంధము) 7-88 | 

రాసకోత్స్వవము 1-91 
రిగవణి 7-710 ` 
రిగవణిపదము 7-59 

{¢ र 

Py 
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aw 

9 A Is Te 

రూపకము 7-77 | 

द 6-114, 117, 128, 187, 166 ; 
7.86, 1४1, 171, 178, 186 
కేచకము 8-88;, 4-858, 287, 888, 

869, 871, 872 ` 
రేచక నికుటము (కరణము 4-826 
రేచనము 4-75 | 

రేచితము (అంగహోరము) 4.254. 8 
819, 848 

శేచితము (పొదము) 4-808 

-ठं 2253 (ॐ 5) 8-88; 4-40, 
61, 64. 89, 98, 101, 124. 198 
128, 140, 158, 186, 167, 168 
176, 176, 188, 194, 202, 207 

218, 221, 225 

చేచితకరణము 4-816 

శేచితనికుట్టము (కరణము 4-818 
(2५०९१ ४ >०) 4- 207 అ 

రోగము (శిరోలశుణామ్లు) 26, 10 
రోమాంచము (సా లికలకణము! 1-48 

రోహిణి 7_7 

రౌద్రము (దృష్టిలళ్లణము) 280 
రౌ[దము (రసమ్ము) 2_87,.88 

ठ|6 (८9 ) 2_87 

రంగము 1-17 

196; 8_66 

రంగభూమి 8-42; 72, 5; g8_47 

రంగమధరము 8-125 

రంగమండపము 7-72 

రంగయమషి 7_క89 

2०१8८ ము 7-917, 219 
५०५ छ [४० 8-81 

# 
^+, च्छ | 

1-22, 24, 69, 97, 

9 ० क दने భశ 

రింఖ (చేశీలాస్యాంగము) 6.117 

రుంధము (ఘర్హర భేదము) 7-47, 50 

అ 

లగ్న[పసవారణము 7-68 ` 

లజ్ఞాన్వితము (దృష్టి) 2-92, &2 
లత (బంధము) 7-85, 86 

లశావృశ్చికము (కరణము) 4- 18, 184, 

281, 825, 829, 582 

शक 5) 8128; 4-22, 24, 89, 
129, 188, 142, 184, 221, 228, 
288, 881 

९-कग ह, 25553 (పాదము) 6-8, 10 

లయ 1-58; 6-188, 140; 7-16, 116 

116 ` 

అయ: (మృచుమధ్య) 6-125, 178 
లయము (చేశీలాస్వాంగము) 6_118, 

148 

లయ [ॐ 6_144 क, 

లయచ్చందము (శున్కవాడ్యము.) - శీ=58- 
లలాఓతిలకము (కరణము 4-11, 181 

లలి (చెశీలాస్వాంగము) 6_1 14, 127, 

128 सि 
सध (కరణము) 1-8; 4-6 50. 
९९9 2533 (ఆకాళగమండలము) 8_141, 

147, 176, 196, 200 ˆ # 
లలితము (శిరోవినియోగము) 2-18 ' 
లలితము (వ్యభథిచారిద్భపీ) 2-82, 80, वः 
९8 ॐ>) 6_182 | 
లలితము 8-176 

అలలితనం చర్శము: 

8-147, 190 
అలితోద్ధతము 7.187 .. 

(ఆ కాళగ నుండ లము ) (द 

५ 

, १, 



€ 5568 (చేశీలాస్యాంగమ) 6.114, {89 

లవారి (శుష్క వాద్యము) 8_58 

లాన్యము 1-కి, ర, 9, 56, 57, 58; 

2_96; 6-149; 7-44 

లాస్య'తాండవ (పద్దతి) 7_86 

లాస్యాంగ ములు 6_181, 146; 1.10 

96, 105, 112, 115, 125, 181 

లాస్వావయ వనములు 6-168 

£ (४) ము 4-6, 252, 257, 260,298 

do 1-8, 68; 2-10; 8-116, 199; 

-9, 10, 185, 187; 1-124 

లుఠనము (చేశిపాటము) 6_42 

€98 2539 (పాదము) 6-16 

లో కాభినయము 2-18 

లోలితము (కరణము) 4-102 

లోలితము (శిరస్సు) 4-101 

లోలితము (శిరోలక్షణము) 2_4, 17 

లోలితము (కరణము) 4-8, 102 

లోవాడి (ఉత్తుతికరణము) క్-44, 58, 

66, 68, 69, 70, 72, 77 

లోవాడ్యంచితము (ఉత్త్పుతికరణము) 

5_40, 58 

లంకా చావోంచితము (చేశీఉత్త్రుతికర 

ణము) లీ-$1, 88 

లంఘితము (చేశీలాస్వ్యాంగము) 6€_118, 

169 

९ ७४० & ०२243 (భూచారి) 8-58, 75 

లంఘిత [२9० ०२० ము (పాటము) 

6-17, 52 ' 

488 

వ 

వలనము 2-684, 85, 88; 4-౪2 

వలితము (కరణము) 4-51, 170 | 

వలితము (క్రీఅస్థానము) 8-121, 188; 
4-6 

వలితోరుకము 4-18 इ 

వలితోరువు (కరణము) 4_1, 282 

వవాని (శుష్క వాద్యము) 8-62. 

వకుఃన్వ స్తికము (కరణము) 4-7, 62, 

803, 810 

వ క్ష)వాద్యము १. 

न 4-1 {4 

వ ర్రని ( 0 7-81 

వ_ర్తనాచాతురి 4- 128 

వ 6४८० (కరణము) 4-7, -88, 268 
వర్ణ్లమానము (స్థానకము) 5_26, 2% 

6-11., 864 

వర్గ ములు 7.16 

వర్ణ తాళము 7-98 

> € ०८७ 859 

వర్హనరము (కుద్దనూడ [క్రలంథము) 180 
వర్ష న్వర (ములు) ¶-82 
వాశ్యార్థము 1-26 4-19, 48, 48, 

109 

వాగడము (వికటన్భ త్తమునకు నొమాలిత 

రము TD 

न° 8-29 

వాగేయశారులు g_29 

వాచికము 1.29, 88 

'వాజవాద్యము {~ 111 

వాదకులు 7-82, 105, 108, 118; 1560 

వాద-పాొటములు 7-169 
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వాద్యము 1-60, 68, 68; 8- 199; 

6-188, 140, 156, 168; 7-14. 
17, 88, 86, 80; 82, 55, 98. 
108, 114 196, 188; 186, 147, 

` 160, 157; 8-10, 56, Ti 

వాద్యకవులు 7-180 

कण्ठक ల|పమాణము 8.70 

వాద్య తాళయుతము 6_167 

'వాద్యపద్దతి (~ 21 

'వాద్యపోటాకరములు 6- 166 

क्छ వబంధములు 7-166, 178 

వాద్యబ్బృందము 7-181, 187 
వాద్య కుతి 7-166, 174 

పాద్యాత ఠములు 6-150, 7_88 

వికటము (నృ_్తము) 7-57, 67 
వికటము ((వేరణాంగము) 'T_48 

విక టోరగ ము [6కి 

వి|కాంతము (కరణము) 4_241 

వికోళ (9) (దృష్టి) 2-84, 66, 82 
విచ్యవము (చారి) 8-9, 29, 4- 159 
విచితము (వాద్యపద్ద తి) 7-21 

విచిత్ర ము: (ఆ కాశగమండలము) 8-141, ` 

147, 181, 200. 

22: (8७८४८२०) &-204 | 
విచి[తలో వాడి (ఉత్తుతికరణము) ర_44 
విచ్యుతి "8-49 .. ति | 

విచ్యుతోద్వ_త్తము (చేశీషాటము) 
6-15, 88 ए 

వితర్కము 4-115 - ౬... 2... 
వితర్కితము (వ్యభి ८22 ):9-88;- 64+; 

79 2 

విళలము ( చేశీలాస్యాంగమ్లు) 0111 
156 

నృ_తరత్నావళ్లి 

వితాడితము_(పుటకర్భ) 2_98; .99, 

100, 104 | 

([8) తాడితము (చెశీపాటము 6-28 
40549 (ఆకాళచారి) 6_61, 97 

విధుతము (శిరోలక్షణము) 2-8, 8 
విద్యు[ద్భమరి 5-82, 95, 105 

విద్యు ద్మాంతము (అంగవోరము) 6_840 
847; 4_258, 281 

విద్యు|చ్మాంతము (కరణము 4- 10, 

116, 260, 506 

=> [ल ००25. (ఆకాశ చారి) 8- 12, , 
59, 69;..4-92, 116; 95; 6-61 
89 | | 

2282: _ర్రనము (र) 8-121, 
188 

వినివృత్తము (కరణము) 4-10, 124 

వి పలంభము 8-111; 6-159 

స (369. దృష్టి) 2_94, 69, 7 
Sh. pe 

వి|భమము 2-_24 

= [कतर (52 దృష్టి) 2-88, 68, , 
80 

విల ००००९ (దుతము (గతి) 6-177 

8) 6-175 శ 

విలంబాంతము (గతి) 6-175. 
విలంవితము (గతిలక్షణము) 6-170, 178 
విలంబిత | దుతము 6-174 జ 
విలంబితమధరము (గతి) 6.176 

వివర్ణనము ( దేశీలాస్త్యాంగము .. 6-116., . 
150. 

2)©0 छ ( las 

4 ~< (॥ ९८५९ ६१ 
వివ రనము (తారాకర్శ ) 2-87, 90 
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£ €) 

వివ ९82 (కరణము) 4-16, 206; 

6_811 

వివ 6९ 25> (ను > స్థానము) 9§_118, 117 

290 

వివ 0 ० (పుటక ళ్ళ) 2-98, 100, 101 

వివర్ణత (సా_క్త్వికలక్షణము) 1-49 

2852. ము (భూచారి) 6-81, 60 

విషణ్ణము (268; దృష్టి) 2-82 . 

విషమ-తాండవము 7-6లి 

వషమసూచణి (స్థానము) 6- 79; 

విషమసూచి (చేశీస్థానము) 8-15, S119 

2 26?) (దృష్టి) 2-54, {7 

వివ్కంభము( అంగ హారము) 4-254, 294; 

 6-889 

2:42 ంభము (కరణము) 4_8, 91 

వీష్ట్క_ంభాపస్ఫతము (అంగహోరము) 
4-255; 6-821, 888 

విష్ణు|కాంతము (కరణము) 4.1 8, 166, 

806 | 

२०८०० (స్థాయి) 2-48 

విస్మితము (దృష్టి) 2_48 

వివాసి (చేశీలాస్వాంగము) 6_117, 154 

వివ్భాతము (ఆకాశగమండలము) 8_141 

147, 174 

విశిపొకి ప్పము (కరణము) 4-12, 158 

విశపము 1-1 

విశపము (ఆకాశచారి) 6_62, 102 

కీరము (రసము) 2_89, 88, 102; †+-99 

వీరము (29 ०९५०२०० | 2.890, 89 

^" వీర్రా[దములు (భావములు) శి-8క 

> & 2-4; 81 [4 । 

` వ్యళశ్లికము (కరణము). 4_16, 129, 181 

201, 881 

4 १ 

వృశ్చికము! (పాదము)_. 4. £78, . 188, 
184, 194, 210 

వృశ్చిక కుట్టితము (కరణము) 4-17, 211 
265, 827 

వృశ్చిక పుచ్చము. (పాడ్లము) 4-201 

9) శాపన్ఫతము (అ ంగవోరమ్లు) 428 

880, 840 - 

వృశ్చిక రేచితము (కరణము) 4-14, 188 

208, 810 

వృపభ।క్రీడ (4 ) ము 

18, 226, 812 

వృష భాసవమ్లు (చెక్టిశ్టానము) 512, 18 

వేపథు (సా 2 పకలక్షణము) 1-98. प 

> (పాదము) 6_.2; 7 

వై.శాఖము (స్థానకము) 4-88, 187, 
870; 6-92 

(వురుషస్థానము) 8-78, 80; 5-98 

వె శాఖ రేచితము (అంగవహోరము) 4_258 

288, 341 

వై.శాఖశేచితము (కరణము) 4- 18. 185 
241, 274, 282 80, 818; 891 

3 45 (స్థానకము) 4-25, 101, 
188, 212; 5-12, 21, 73 

(పురుషస్థానము) 3-73, 15, 105 : 

చాంశీకుడు (ఆతోద్యమేళనము 8-53.” ' 
వాంశికులు (బృందవినార్టనము) 8-శf 

వత్యాస ఇడి కము: (ఫ్లాటు) 4. 14,29: 
వ్యభిఇాశి (దృష్టి) 2-14 

వ్యథిచారి (భావము) 2-84 

వ్యవస్థ 5_108 

(కరణము ) 4_} 

వ్యా జిముము ( 2, न ఆహోర్యశ్ను) 

1-88, 89 



486 

వ్యాయామము 8.99, 100, 102 

వ్యావ दु (వాసము) 4.56, 171 

292 

णर द| క్రియ 4-6। 

వ్యావర్త వా_సకరణము 4- 104 

వ్యావ ర్తితము (వాము) 4_167, 208 

281 

'వ్యావృ త్తము (వాము) 4_118, 125 

165 

करुम) ठ (కరణము 4_189, 152, 

225 

వ్యావ్భ రక్తి 4.26, 87, 84, 143 

వ్యావృత్యొజ్వేషితము 4-148 

వ్యంకోలము (ఉత్తుతికరణము) 546,78 

వ్యంసితము (కరణము) .4-16, 257, 
267, 276, 290, 811, 822, 345, 

347 

న 

సకటి ( కాతరము, ) (థౌమచారి) 6-69 
సకంవధుతము ( శిరో భేదము ) 2-21.8 

& ంపపరివాహితము ( శిరోభేదము } 

2-20.88 `~ ८ _ < 
48255529 (० ) 1 ~86,45 

సత్స్యము (ते9, ९४९९६८००} 1-47,48 

సన్న తము (కరణము) 410,121,808 

సన్న తములు (పొర్ళ్వాములు): 4:44 ` 

సభాపతి 7-18,45,90,2186,225, 284; 
४100 ~ 

నభానదులు 7-148,288 

సవిస్మయము (దృష్టి) 281 

సమము (దర్శన|పకారము) 2_92,99 

5) త రత్నా వళి 

సమము (२४५०४०५) 2-91,99 

సమము (పాదము) 5_61 

52592539 (శిరోభేదము) 2_20,22 

సమము (सनष) 8-118,1 14; 

సమకర్శరీలోవాడి (ఉత్తుతిక రణము) 

D_44,68 | 

८०४९८, ర్యం చితము (ఉత్సుతికరణము) 

5_42,61 

నమకాలము 4-47 

సమునఖము (కరణము) 2-92, 8-117; 
4-8,84, 86.251, 268 

నమనఖము (పాదము) 4-84 

42535 8 2533 ( ठं ° < ०8) 6-57, 68 | 

నమపాదము (చారి) 898_15,29,141 

నమపాదము ( చేశీస్థానమ్ము 5212, 18,24, 

28,81,47,54,68,68,102;7_24 42; 

(వురువ స్థానము) 8_78,77,1899,164 

సమవుటము (శృంగారమున) 2_108 

సమవృతృము (లాస్వాంగము) 1-65 

సమస్థలితము (పాదము) 68; 11 

సమస్థీతము (పానము 4_180;5_25; 

6_45 

८८2९9 (పొదము) 8-84.131;5-21, 
त 22 84;6-2 1,48 

నమవా_న్హము 7-22,69; (పాటము) 
7-28; (వాద్యము)7-5ల;8-56 , 

* 

(శ్ర్షమానము 'న్ని గ్గ వాద్యము- సమము. .- 
8.65 ma 

నముదాయము 7-198 

సముదాయ (పబంధము 7_72: 

సముద్వ్భ తము (శారాకర్శ 



నమ్ము कु 2205०29) 4-38 

సమోవ్వ్యృ_ఉిము (పాటము) 6-15,29, 
32,50 

సమోనరిళము (భౌమమండలమను) 

8_ 146,165 

నమోనరితమ త్తల్లి (చారి) 8_86;4_280 
నరిక (పాదము) 6-2 4 

సర్పితము (క రణము) 4_14,177 811 

సల్లాపము 8_76 

సాచి (దర్శన వకారము) 2_92 

పాచీకృతము 7-94 

సాతి షక భావము 1.26 

సాత్మిపకము ( చతుర్వి ధాభినయము) 

1--19,48;7- 145 

సాళగము (రాగ భేదిము) 780,185 

సాళగనూడ 7-688 

సిరిపిటి (భర్గ రభేవము) 747,54. 

సిరిభిరము (दु ठ భేదము) 747,51 

సుకలానము (చేశీలాస్వాంగము) 6-114, 
181;7-117,185 

సుప్తస్థానము ( ) 8-118 

సంధి (చేశీలాస్యాంగము) 6- 116, 165 

సూచ (ఆంగికొము) 1-84 

సూచి (చారి) 6.10! 

సూచి (పొడము' 8-181, 154, 167, 

170 

సూచి (కరణము) 4-59, 60, 885; 
5-79 

సూచ్యంతము (ఉత్త తిక రణము) 8-46, 

` . 9 

నూచ్యా' క్రము (2 కణము) 4-290 

487 

సూచీవిద్ధము (నృత్తాంగము) 1-51, 65, 
90, 115, 151, 216; 8_81 

मक (ఆకాశమండలము) 8-146 
167 | (त 

సూ చీవిద్దము (పాదము 8157; 

(కరణము) 4-59, 270, 296; 

(అంగవోరము) 4-258, 284, 889 

నూడ 7-64, 68, 80 

సూ|త ఛారుడు 8_76, 4,198 

(ధారి) 4_185 

रे ము (శబ) {- 1 16 

Sh ) 6-119 
र 2-18; 8177, 99, 100; 

95-19, 6-128, 126, 187, 188, 

169, 167 

५०४ ము (గతులు) 6_171 

సంగీతము౮$-7-164, 174, 280 | 
సంగిత మేళనము 7-167 

२०१४४ ము 6-140 ४ ys 
సంగీతావసరములు 7-226 

సంఘటితము (చెశీభామచారి) 6.59, 79 

నంఘాతకము 4.246 | 
సంచారి (భావములు) 2_74 

సంచారితము (कण्ण) 6.60, 88. . , , 

సందంళము (వా_స్హము) 7-24 | 
నంధానము (ధనుఃకరణము) 8-106 | 

०6 4-154 

WT । 

సంధిమము (పు_ము-ఆవోర్యము) 1-98 

నం [పదాయము {--198 

० 24 2४59 2-64 

సంభోగము 6-151 

శ 5 



నం భమము 8 - 188 

సం| భాంతము (అంగ వారము) 4_254, 

801, 848, 857 

సం| భాంతము (కరణము) 4--14, 172, 

268 

సంవాత (స్థానము) 5-12, 24; 665, 

81 . | 

సాంగము 7-25 

సింహావి కీడితము. (కరణము) 4-16, 198 

సింవోక ठु ము(కరణము) 4-808 

సీంహోకర్శి తము(కరణము) 4_14, 175 

నై_౦ధవము(లాసారంగము) 1-55, 66 

నై 9ధవి(భావ) 1-66 
సలతాద్లమఘు (చోరి-“మ_త్హల్లి'కి నామాం 

తరము) 8 -89 

इग) ५९१, 91 
స్థానము 870, er 9_164; 4 -2517; 

7-189 ॥ 

స్థానకిము(లు) 8-71, 4-2, lol, 185, 

202, 840; 6:64, 219; T_11, 159 

స్థాపన (బేశీలాసాంగము) 6-114, 122 
స్థాయము( కాయము 7-185, 190 

స్థాయి(భాొవము) 2-48, {74 

న్హాయులు.' "2.74 

స్థీ తపాఠ్యము( లాస్వాంగము) 1-58, 6। 

స్థితావ ర్రనము(భూచారి) 88, 19, 165; 
4_76, 120, 

‰ 8 8- 189 

స్థి రవా_న్సమే(అంగహారము) 4-269, 
259; 260, 842 

స్నిగ్గము(వాద్యము) 8_65 

(దృష్టి) 2_81, 48 

న్భ క్త ర త్నా 58 

స్ఫురిక(పాదము) 6-2, 5 

(భూచారి) 6_59 

న్ఫురితము(వుటకర్మ) 2_98, 100, 108 

స్ఫురిత ము( స్ఫురిక (क ०8) 6_77 

న్వస్తికము (స్థానకము) -5-12, 18; 

6_ 172 

(ఊరు) 8-25, 26, 89, 52; 
(२०९०) §_18; 4-62, 97, 218; 

5_90, 6-78 | 

(కరణము) 4-6, 57, 187, 1.58, 

269, 265, 804, 822 0 
(వా్తము) 4-61, 68, 73, 88, 
99, 108, 122, 159, 168, 178; 
(పాదము) శి-లిక, 86; 4-62, 68, 
71, 78, 79, 80 4-128, 178,158, 
191, 808; 5-48, 6k 5-67, 88; 
6-2, 4, 21, 86, 41, 45, 6-95, 

97, 188 

స్ట స్టికాకారము 6-80 
స్వ_స్తికోద్వ్ట్భ _త్రము( చేశీపాటము6-15,80 

స్వ స్తికతాడితము(చెశీపాటము) 6-14, 22 

న్వ _స్తీకపూర్వకము(లు) (గతులు) 6 - 185 

స్వ స్తికరేచితము(కరణము) 4_169, 802, 

810, 882 

న్వ స్తికలేచితము (అంగవోరము) 4-12, 

255, 881, 840, 844 । 

९. 69829 పాటము) 6-18, 86 | 

స్కంధము లి-62 af 

స్మంధాంచితము ( 29 >) 8४ రణము) 

 §5-40 

స్కంధాంతాంచితము (ఉత్తుతిక రణము) 

8-8 



श ५ 
భీళ్లీషపదనూచీ 

€> 

సృంభము(సా_క్తికలక్షణము) 1-48 
సృంభ। క్రీడనకోము(భూచోరి) 6.60, 88 

స్పందము 1-5 

నృందితీము(పొదము) 8-148, 149 150, 
152, 155, 156, 158, 161; 162 
178, 182 

న్యందితము(భూచారి) 8-8, 22; 4_175 

నస్యందిత (చారి) 8-1 

శ్ర 

శకటాన్యము (పాదము) 8-148, 149 

181, 152, 155, 158, 160, 161, - 

162, 168, 168 

४४६१) (చారి) 8-9, 27: 4_5, 89 

శకటాన్యము (కరణము 4.40, 41, 

295 

శకటాన్యము (భౌమమండలము) 9-168, 

145 

శరీరాంగములు కి-72 

శాఖ (ఆంగికము) 1-28, 80, 81, 82, 

88 

శారీరము (ఆంగికము) 1-80 

శిఖరము ర-61 

96“ భమరి 5-82, 98, 99, 104 

శివ| పియము (నృ త్రము) 7-118 

శుకతుండము (హస్తము) 4-66, 127, 

( 'వాద్యపద్దతి) 7-81 
ధి 

(రాగ భేదము 7-58, 185 

(గతులు) 911 

४०८ 253 (సూడ) 7_80, 81 

శుద్ధ లక్షణము (నర్తకి) 7-156 

489 

శుష్కు. (వాదర్ధము) T28, ४0, 89; 

8-64 

४०४)" 7-69 

శూన్య" (దృష్టి) 2-82, 51, 78 =, `^ 

శృంగారము { -8; 285, 80% 90, 168 

6-160; {-99 ` vy +. 

276 880 . , । | 

శృంఖల (బృందోము) {-86 

శ్చ ०885. (బంధము) {186 .. । 

౫ 25252 (దోశీస్థానకము) 5-12, 22 

శోకము (స్థాయి) 2-88, 2- 46 

४०६४ (ము) (దృష్టి) 2-82, 58, 71 
శంఖము 7-268 

శాంఖికులు (బృంద విన్యానము 8--49 

| | क ००९४ (29) (నంచారద్భస్థి) 2.82, 58 

(క్రీగదితము 1-52 

(శ్రుతి 7-180 

$ షము (లాసా౧ంగము' 1-67 తీ (^ €> 

क 

ర్న 

షడ[ళము (చేశీపాటము) 6-17, 57 

పోడశళగానములు (మానములు-శువ్క. 

పాద్యము) 8-60 

హా 

హరిణ| తాసితము (శూశారి) 6.59, 80 
వారిణప్ప్ర తము (వరణము 4.1, 15, 186 
వోరిణవ్హుతము (చారి) 4.121, 186; 

6_62, 108 

వా_స్తము 8-68, 64, 66, 66; 129 
వా_స్తతాలము (7-127) 
వా_న్హ భమరి 5-62, 100, 104 
హా_స్తరేచకము 4-860, 865 
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వాస్తాద్యభథినయము 8- 184 
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